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A tudományos kutatás egyik legizgalmasabb, de talán a krcatiütást
legiobban igénylő szakasza a hipotézis megalkotása.

§ cím akár hipotézis is lehetne, mindene§etre azt §ugallja, hory van
katonai logisztika (KL).

Mielőtt ennek igazolásába belekezdenénk, érdemes néhány gondo-
latot szentelni magának a logisztikának, már csak azert is, mert mint an-
nak idején a sámítástechnika, a logisztika is divatos lett.

Ez már önmagában is veszélyes, mert yovz^ a hozzá nem értőket,
az önmagukat kelló elméleti alapok nélkül szakértőnek kikiáltókat és
nem utol§ó sorban a dologban pénzt szimatoló "vállalkozók" sokaságát,

Pont a megközelítési lehetóségek sokasága teszi szükségessé, hogl
már a hipotézisalkotás szakaszában döntsünk a saját útjel|egéről. Mi úgl
gondoljulq s ez a kutatás éljából is következik, hog5l számunkra a rend-
szenzemléletű megközelítés és értelmezés vezethet csak eredményre.

S pontosan ebből a szempontból a rendszerépítés szempontjából
fontos megktilönböztetni a logisztikát, miDt tudományt az alkalmazntt
logisztikától, mint módszertől vag5l módszerek sokaságától.

Ha elég bátrak va5tunk már a kutatá§ el§ő szakaszában, akkor min-
den ellenható tényező - valós napi §zük§égletek jelentkezése, §iettetés,
alaptalan ellenvé|emények, az alkalmazás megalapozás nélkiil történó
gtonítása stb _ ellenére felvázolhatjulq hory mi a logisztikával nem mint
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tudománnyal, nem mint módszerrel, hanem mint rendszerrel kívánunk
foglalkozni.

Döntésünk helyességét néhány dolog tudomásul vétele igazolhatja.
Úry véljíi&. ho5l a logisztika mint tudomány interdiszciplináris, melynek
alápjait és eszkOzeit a tudomány fejlődése, ezen belül a tömegkiszolgálás
elmélete, a sztochasztikus hálózatok elmélete, a gráfelmélet, §tb. már
tisztárta.

A zavart vélhetóen az okozza, ho5l e§l tisztán katonai szükégletek
kielégítése érdekében kidolgozott, matematikai alapokon nyugvó mód-

szer több mint §zázeves csipkerózsika álma után els&orban a ciül szfé-

rában és ott is az ipari termelés területén, a termelés kiszolgáliása, a
szállítás és raktároziás fejlesztése, hatékonyságának n(welése, azaz a tá,
fordítások csökkentése érdekében került ismét alkalmz{á§ba vételre é§

fejlesztésre.

Hódító útját a po]rgáá súérában eue| nem fejezte be, hanem betört
a piac (marketing logisztika), a pénz (banki logisztika), a műszaki fejlesz-

tés területére i§.

Vélhetóen hat az ál|ami1az9atá§ területén is, hiszen makó szinten
multilateráti§ logisztika kapcsolatokat, rendszereket is ismerünk

Visszatérve kezdeti hipotézisikrkhöz - miszerint van katonai logisz-
tika (KL) - már nem nehéz a polgári logi§xika (PL) és KL kapcsolatát
feltételezni, különösen, ha elfogadjuk a "jéghery csúcsa" elmélet alapjrán,

hory nincs védelem mozgósított nemzrtgazÁaságés államigazgatás nél-
kül.

Ha tagadnánk is a KL létét (és nem a szütségességét), akkor is el
kellene fogadnun\ mégpedig a PL léte és hatása miatt, ho§l az alapok
üsszahatnak a "felépítményre', azaz hatékony védelem csak hatékony
KL-PL kapcsolatok esetén lehetséges. Márpedig ez csak akkor igaz, ha
van KL is.

Tekintettel arra, hory a batékony védelem alapja a nemzeti védelmi
program, indokolt megvizsgátni e program és a katonai logisaika lehet-
séges kapcsolati rendszerét is.
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A katonai logisztika, mint a nemzeti védelmi program tervezésé-
nek és megvalosításának eleme

, MegítéIésünk szerint.egy megalapozott nemzeti védelmi program
alapvetően két területen érvényesül

a/ Á védelmi po|itika területén, ahot:

- a lehetséges fenyegetések elemzése,

- a meglévó erők-eszközök felmérése,

- a fenyeget_elFéc é.. a.yéd_elmi haderő (erő-eszköz)
összevetéséből a szükégletek meghatároziása es sorohsá
(priorizálása) elsórendű követelmény, majd mindezek
alapján

- megtörténik a védelmi alapelvek kidolgozása, a szülséges
költségvetái igények alátámasztrásq valamint az áilamhata-lmi
es törverryhoó szervek feladatainak me$ogalmazása valamint

- a nemzetbizton§ági á \€delíni poütika nemzeti iparpolitikával,
1ne.mle_tkti1 Éacpoütikával, es/üttműkddesi léheiőségekkei
Ortáó úsre}rarrgolása avédelmi igén}ekkitmlgálfoa érde[ében.

. _b/A vódetmi hader6 (technikal) feJle§ztése területén, ahol a követ_
kezó feladatok megoldása történik,meg:

- a nemzeti politikából eredő védelmi technikai rendszerek
céljainak, szükségességének, specifikációinak világos
megfogalmazása,

- a rendszerek kompatibilitási követelményeinek precíz
megfogalmazrása.

- a szoíos program-irányítás biztosítása egyértelműen
meghatározott felelősséggel és felhatalmazáűl,

- megfelelőrendszer-tervezé§biztosításaaprogramirányíltás
(management) támogatására,
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- állandó kapcsolattartás a vállalkozókkal, ezek szoros
felügelete, a szükséges információk biztosítása,

- a tervezési és fejlesztési tevékeqnégek felűryelete, biztosítva
ezek megfelelóségét a követelményekhez, a határidőkhöz,
a költ§égelóírá§okhoz stb.,

- fejlesztési és fenntartási (üzemi) ellenórzó és kiértékeló
programok beállítrása és múködtetése annak érdekében,
hogy a (fejlesztett-be§zerzett) haditechnikai eszköz
megfeleljen mind a terveási (hadműveleti-harcászati),
mind az iizemeltetési követelményeknek,

_ a rend§zerbe-, illetve tizembeáIíüási problémák megoldása, a
háttértámogatás biáosítása a program kritikus pontjaihoz,

- azesd<öz (rendszer) teljes élettartam - fejlesaá (beszerzés),
alkalmazás, kivonás - költségeinek minimalizálásáia
alkalmas logisztikai rendszer kialakítása és létesítése, az
eszköz (rendszer) logisztikai rendszerének harmonikus
illesztése a haderó komplex, már meglévó logisztikai
rendszeréhez.

Az elózőekből kitűnik, hogy a logisztika a nemzeti védelrni program
elemeként a védelmi hader6 fejlesztése. (bészelzése) fenntartása teni-
letén jelentkezik, elsősorban a költségek minimalizálását úló, az esz-
közrendszerre vonatkoztatott logisztikai álrendszer tervezésével és
megvalósításával, másodsorban a haderó már meglévő logisztikai rend-
szerébe való integráció megvalósításával.

A katonai logisaika _ mint rendszer - fejlödási sziikséglete

A katonai logisztika dinamikus fejlődését a hatékonyság növelésé-
nek és a kóltségráfordítások csökkentesének es/ütte§ követelménlei
váltották ki. Különösen jelentős, szembetűnő a fejlődés az egne bon}o-
lultabb, összetettebb eszközkomplexumok megjelenése óta.

Ezek harci alkalm azásának iráayítása - a sokszínűség miatt - csakjól
§zervezett rendsz€rek, alrendszerek es/ütteseként valósítható meg kellő
hatékonysággal. Az alrendszerek támogatá§a, ellátása, logisaikai bizto-
sítása a jelentős költségkihatá§ok miatt megköveteli a korszerű tewezési,
operáció-sámítási, információ-feldolgozási, stb eljárások alkalmazásár
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A katonai szervezetek, mint bonyolult ember-gép komplexumok
ú§mevezett "struktúrálatlan" problémáit csak a rtndszerszemlétet segít-
ségével lehet elfogadható eredményességgel keze|ni. Ez közismerten a
megismerés és a tevedés dialektikáján keresztül az állandó, folyamatos
átértékelest, negujítrást jelenti Magától értetódib ho§/ a rendszerszemlélet
alapján fejlődő, folyamatosan megújuló harci hatékonyság emelkedő
színvonala, a harc ellátását, támogatá§át bizto§ító logisztikai rendszerek
kialakulását, ezek integrációját kóveteli meg.

A katonai logisztika rendszerszemlélet alapján ú5l fogható fel, mint
a különböző katonai folyamatokat, tevékenységeket ellátó, támogató,
biztosító rendszereket integráló, magasabb szintű rendszer. Nyilvánvaló,
hory a tradicionális fejlődés, a fegruernemek szaporodása, a szakágak
sokaságának megjelenése, a hozzájuk kapcsolódó specifikus logisztikai
alrendszerekkialakulását eredményezte. Napjainkban azonban a tiirté-
nelmileg kialakult sokszíniiség ellen hat a táfotdítások csökken€sórek
eglre er6sti<t6 kényszere. A katonai 'komplex' logisztikai rendszer kiala-
kítrásának szülségessége felé mutat az irányítás, ezen belül a vezetési-ter-
vezái szrámítógépes információs rendszer alkalmazásának szülségessége,
valamint az ellátási, (támogatási, biztosítási) folyamatok összevonható,
integrálható, optimáli§ra terveáető tevékenységeinek költségcsökken_
tó hatása i§.

Horyan értelmeáetjük az MH lomplex logisztikai rendszerét?

Alogi§ztikai támogatá§ rend§zerének történelmi fejlódését tekintve
megállapítható, hory az a kezdeti disztribúciós (elosztási), RST (rakodrás,
szállítrás, tárolrás) rendszerektól napjainkban már e§utott a maga§ fokon
integrált rendszerekig. Ez 5lakorlatilag a §zervezet ös§zes eróforrásnak
tekinthető elemét komplex módon kezeli a fó folyamat (esetünkben a
harc és békében az ene való felkészülés) ellátása, (támogatása, biztosí-
tása) érdekében. A katonai 'nagy" rendszer bonyolultsága miatt, az átte-
kinthetőség irányítható§ág kóvete|ínén}€inek megfelelóen az erófonások
fajsúlyosabb csoportjai, mint pld a személyek, haditechnikai eszközilq
hadianyagok, szolgáltatások (javítás, szervizelés), kommunikáció stb,
önálló logisztikai alrendszert képeznek, de ezeket az elsó fokon integrált
alrendszereket összefogja egr magasabb szinten integrált, kompl€x ter-
vező_koordináló logisztikai rendszer.
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A maglar sajátosságokat is firyelembe vevő ]'komqlex" katonai lo-

sisztikai ád§zei kialakításának elméleti-logikai kiindulását, az alapve,

iőnek tekinthetó tevékenységek (folyamatok) rendszerezáe, a tevékenység

(folyamat) §tíuktúra kiaiakílása képeáeti. Ennck oka az a megfontolás,

ioó ekiÉs az MH minden "fizikai]' tevékenysége és ezek eredményei is

a triici, véOilmi szükégletek kielégítését (ennek elóké§zíté§ét, ellátását,

biztosítását, támogatá§át) támasztják alá.

Nyilvánvaló, hogy a "fizikai" tevéken}§égek eredményessége a veze-

tettség, a jól "n*"Áll, 
tervezett múködés következménye, ezért ave-

zetés il az alapvetónek tekinthető "fizikai" tevékenységek struktúrájára

épül. Ez azt jélenti, ho5l a vezetés struktúrájának (íry a logisztikai irá-

nyit*anat ii; tényege*n meg kell egyezate a tevékenység (folyamat)

§truktúrával.

Firyelembevéve, hory komplex katonai logisztikai rendszer csak a

folvamátok rendszerezese, a tevéken}§ég struktúra kialakításával kép_

zelhető el, indokolt áttekinteni ennek feltételrendszerét is,

m.

Katonai logisztikai rendszerek kialakításának feltételei

A kül- és belpolitikában 1990. óta bekövetkező változások, a meg-

feszített ütemben folyó parlamenti törvényalkotói munka ellenére még

mindig hiányá, a véóelémmel és annak gazdasági biztosításáva|, az ál-

larnpoigároÉ á a nemzetgazdaság honvédelmi kötelezettségeivel foglal-

má tőrueny hiánya, valámint aHU es az MH ezekből is fakadó napi
gondjai miait a" Mtr q logisaikai rendszerének kidolgozása nem kap-

[atoit prioritást és ezert ei a munka kisebb, de a feladat végrehajtható-
ságát nem megkérdójelezó késedelrnet szenvedetL

Ez a késedelem azért sem okoz jelentós károkat, mert a következő
1-6. pontban íögzített feltételek közül ezidáig csak az 1-2. teljesült, Ezek
a feltételek a következók:

U a Masrar Köaársaság Honvédelmi Alapelvei kerüljenek jóváha-

§tiásta;
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2/ a Magyar Honvédség rendelkezzen elfogadott komplex haditech_
nikai fejlesztési koncepcióval;

3/ a Honvédelmi Törvény az új társadalmi_gazdasági helyzetnek
megfelelóen szab ályozza az á||ampo|gárok és a nem zetgaÁaságjogisze-
mélyeinek honvédelemmel összefüggó gazdasági kótelezettségeiti

4/ alakuljon ki és kerüljön jóváhagyrás ra azországmozgósítás új rend-
§zere;

5/ tisztáádjon a védelmi érdekű K+F, a hazai haditechnikai és had-
felszerelés, gártás, a nernzetközi katonai gazdasági eryüttműködés, a
matketing és impoít tevéken}§égek államigazgatási, irányítási, felü5re-
leti, koordinációs, finanszírozási stb. feladataival kapcsolatos tárcák kö-
zötti munkamegosztás, batá§_ é§ felelősségi kör stb.

6/ eryértelmúen és véglegesen tisztáá jon a felsőszintű irányító-ve_
zető szervek és személyek köótti hatás-, jog- és felelősség megosztás.

Mindezek hiánya a tudományos-elü elókészítést a reálszféra síkjárót
a hipotéás síkjára emeli át, ami már önmagában is azt eredményeáeti,
ho5l a végrehajtási folyarnat megkezdése elótt eryfajta sajátos tránszfor-
mációt is végre kell hajtani, ha a hipotetikus kiindulási feliételek megha-
tározása során tévedés történt.

Ma is teljesen időszerű és megalapozott az a megállapítás, mely sze-

, 'A rendszerváltrás eredméryeként üsszanyert nemzeti szuverenitás
lehetségessé, az új alapköveteláények pedig iziilsegesse teszik a haza
fegyüeres védelmét biztosító Ma§/ar Honvédség szervezetének, fel§ze-
reltségének és múködési rendjének teljeskörű felülvizigálatát, valamint
az új követelményekre és az új lehetóségeke épülő átaiakítá§át.'

A feladat lehe§ftes és szükséges jelzókkel történt kiegá§zítés€ -
mint azt az aáta bekövetkezett történések plasaikusan igazolták - he-
lyesvolt, de nem glégség9s; uryanis a Ma5lar Honvédség új logi§áikai
rendszere eredményes kidolgozásának elengedhetetlen feltérclé a köz_
ponti akarat folyamatos érvényre juttatá§a, a HM é§ az MH párhuzamo-
san futó rendszer fejle§zté§e közótti szinkon megteremtésé.
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Ez azert is szükséges, mert a rendelkezésre álló információk szerint
az MH új logisztikai rendszerének kidolgoaására irányuló erófeszítések
ma már nem csak eryéni tudományos ambíciók sftján folynak, hanem
külsó és belső, szerv€zett és finan§zírozott, de e§rmá§§al kevés szinkront
felrnutató c§oportokat igénybe veve is.

Az e5leztetett és markáns célokban megnllvánuló központi akarat
bemutatása érdekében - a jelen élok keretei közitt - kí§érletet teszünk
a vez€tói élrendszer és az ennek megfeleló feladawégrehajtás perem-
feltételeinek bemutatására.

Iv.

A katonai logisáikai rendszerkoncepció kialakítá§ának
peremfeltételei

1/ Tudnunk kell, hogy a logisztika ("L") nem csodaszer, hanem ery a
lehetséges készletezési, ellátási módszerek közül, melyet valamilyen for-
mában és kiépítettségi fokon, de ma is művel a Maryar Honvédség.

2l Tágabb értelemben lehet makró-meó-mikro 'L'-ról besálni,
(lásd nemzetközi "L" kapcsolatok - vállalati "L') bár a nemzetközi é§ helyi
szakirodalom a meó szintet nem értelmezi.

3/A "L' szúk katonai értelmezése a nemzetgazda§ági 'L" kapcsolatok
figlelembevétele nélkül téWtra ühet, de helytelen is.

4/ A "L" halmazelméleti megközelítése járható út lehet. A járható-
ságot az bizto§íthatja, ha a fejlesztésibeszerzési, ellátási é§ a nemzetgaz-
dasági halmazokat definiáljuk, fi5lelembe véve, bory mindháromnak
rendkívüli időszaki (M) funkciói is vannak Számotni kell azzal is, ho5l
ez a megközelítés csapdát rejt magában, nevezetesen a három halmaz
köós halmazait. A közös halmazok egzakt kezelése naryon fontos, mivel
elsősorban itt van lehetóség a folyamatok befolyásolrására. A gondot az
jelenti, hory a közös halmazok kezelési technikái, módszerei nem ismer-
teh matematikai kezelésüket el kell sajátítani, az algoritmusukat, szoft-
verüket ki kell dolgozrri, azonban ez utóbbi kettó nem "programirodai',
hanem kutatóintézeti feladat.
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5l Az elmélet alapján tisztázni kell, hogl a K+F-el kezdődó tevé-
kenység halmaz kezelhetó-e 'L" eszközökkel vagl sem. Bármelyik válto-
zat esetén a készletezési logisztikával való kapcsolatát le kell írni!

6/ A katonai "L' hatásteniletét, funkciőit, ágazatait tisztázni kell ab-

ból a szempontból is, hory békében és rendkívüli idószakban (B és M)
egyaránt működóképes le$ten-e, avag két külónbözó, de kölcsönhatás-
ban l&ő dologról van-e só.

7/ A B es M ekvivalencia mértéke felvet haderőneni és diszlokációs,
valamint szervezéselméleti gondokat is. Mindezekből az következik,
hogy az első megközelítés csak szervezeselméleti lehet és az is csak úgy,

hory a jelenlegi rendszert és funkcióit rosszul struktúráltnak kell tekin-
teni!

8/ A rendszerszemléletű megközelítés software problémákat is fel_

vet, hiszen az átfogő rendszerek átépítése szü}ségessé teszi az ágazati
szintű rendszerek illesaáét és működóképessé tételét is. Ez utóbbiak
üszont a jelenlegi rendszer széles körű és teljes mélységű ismeretét kö-
vetelik meg.

9/ A jelenlegi rendszer kritikai elemzésénél firyelembe kell venni,
ho$l ez már önmagában és szükségszeren emberi indulatokat válthat ki,
sértődést eredményezhet. Mindezek felerősít(het)ik az eryéni, csoport
és ágazaü érdekek érvényesítését, ami elfed(het)i a valós hel}zetet.

10/ A szervezéselméleti megközelítés, figyelembe véve, hory a szer_

vezr.tlervez,ésvez.éíkari, a szervezetfejlesztés fe5vernemi-szakági funk-
ció, már az indulási szakaszban is szoros eryüttműködést feltételez Mivel
a s7Értezaíteívezé§ a szervezeti struktúrát a vezeté§ eszközének tekinti,
a szervezetfejlesáés pedig olyan keretne\ melyen belül elsősorban a te-
vékerynég fejlesztésére van mód, a koordinált eryüttmúkirdést folyama-
tos közös tanulási tevékenységnek kell tekintenünk, melynek §orán a

vezeté§nek új "eszközei'jöhetnek létre. Tekintettel a résztvevők (veze_

tési-végrehajtási; külső-belső szakemberek) ellentétes érdekeire, a folya-
mat szükégszerűen iterációs lépések sorozatává váülc

11/ Már a feladat megkezdése elótt jelezni kell, hory a folyanat nem
eredményeáet olyan jól deíiniált stru}íúra típu§okat, melyek közül a

vezetés szabadon választhat. A lehet§ége§ eredmény csupán a változtatás
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lehetóségeinek és az ezeknek megfelelő folyamatoknak szervezeteknek
a bemutatiása lehet.

Ezt azért fontos már a prekoncepció kialakításának szakaszában je-
lezni, de fóként tisztázni, mert a környezeti feltételek és a megláó al-
rendszerek kölcsónhatrása, illetve ezeknek a fó folyamatra gyakorolt
hatása jelentősen eltérhet attól fiiggően, hory milyen alrendszer fejlesz-
téséról van só. (De: a környezeti feltételek, illewe az MH jelenlegi hely-
zete és jöóbeni feladatai eltérő sűlyal veendők fi5lelembe attól függően,
hog pld az MH vezetési, készletgazdálkodási, pénzü5d, vagl tervezési
stb alrend§zerének fejlesztéséról van-e sá!)

12lA különböó szervezeti formák és struktúrák leírása feltételrend-
szerüknek kialakíthatóságuknak, alkalmaáatóságuknak, illetve a hazai
viszonyok közitti bevezethetó§égüknek f i§elembevételé\rel történhet.

13/ A "KL' (katouai logisaika), a 'PL' (polgrári logisztikai) kapcso-
latolq eszközik é§ módszerek nélkül nehezen kezelhetó, uryanaHror a
'PLl üxgálatánál ti§ztázni kell, ho§/ az mit tartalmaz? Taítalmazae az
onzágmozgósítás egésát" vagy egt rését, vary sem. Ha igen, akkor mi-
lyen szinten (makró, meá, milíó) é§ milyen ágazatokban? Milyen fel-
adatokra? (vezetés, termelés, §zolgáltatá§ §tb.).

14l Acélkr/LűzÁs, majd a feladat meghatározásánál a hazai polgrári, a
külföldi és hazai katonai alkalmazások éwényesítbetó elemeiból élszenü
kiindulni. (A gondot itt az jelenti, ho5l ezek halmazelméleti megkörclí.-
tésének nincs irodalma.)

15/ A külföldi irodalom a'KLl-t elsósorban ágazati (repüló, RT,
feglverzeti, saíllítrási, élelrnezési stb.) szemléletben mutatja b€, de teljes
vertikumában. Funkcionális 'KL"-t nem értelmez, bár makró szinten
(Nemzetközi katonai-gazdasági együttmúkcr,dés, NATO gazdasági koor-
dináció, szabványosítás stb.) művelik!

1ól A peremfeltételek közé kell sorolni az MH jelenlegi felépíté§é-
nek definiálhatóságát. MegítélésíiLnk szerint jelenleg lineáris-funkcioná-
lis típusú s7ÉNe?Éti felépítesról van só. Itt és mos! de a jclvóben is
kiemelten kell hangsúlyozni, hory nen a katonai folyamatokól, szewe-
zetekről, halem azok anyagi - technikai, közgazdasági funkcióiól és
szervezeteiról beséliink
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v.

A vezetöi célkitűzés kialakítósával összefüggő feladatok

.._ Rendszerelméleti megközelítés esetén a Magyar Honvéd§éget olyan
'kvrázi gazdasági" nagrrendszernek kell értelmeznünk, melynek irányítá-
sa-vezetése összetett§ége és sokétú elemeibőI fakadó komplex tevé-
kenysége miatt ktilönleges feladatot jelent,

A vezetői cél megbatározásánál abból kell kiindulni, hogy tartósan
nem viselhető el a megváltozott,korszerűsödó környezet es az azzal lé-
pést tartani nem tudó szervezet és irányítás ellentmondása. Szervezetfej -
lesaéssel kell biaosítani, hogl a magasabb vezetái szintek megelőzhessék
a rendszer pillanatnl állapotát, biztosíwa ezzs,l az előregondolkodráshoz,
elemzéshez, tervezéshez, §zervezeshez szükséges vezetői kapacitást.

A feladat sokétűsége miatt ez teammunkát jetent. melynek első fá-
zisa a vezetés által megbatórozott étkitiizések elemzésg értelmezése. A
célkitűze§ekMl feladatokat és azok realizálhatóságának feltételeit kelt
kimunkálni.

A feladat második fázisa a vezet6i élnak megfelelő (és errőt meg
kell gőződni, jóvá kell hag5ratni) követelményrendszer, valamint a je-
lenteg funkclónáló rendszer összevetése. Ebból kcivetkezik, hory a jekn-
kgircnó6'átv,lágítfta'lEe§§é§inelqhr,etlcoégeinek teljesítménysiintjének
meghatározása nagrcn fontos, hiszen objektív mérést, összevetést, koc-
kázalelemzest jelent. Ug5ranis nincs miás mód a kívánt és a jelenlegi kö-
zötti ráfordítás_hatékonyság különbség meghatározására, éuuol
következóen a szervezetj aűtrás szü}ségteteinek és követelményeinek be-
mutatására, elórejelzésére, de nincs más mód az új rendszermodell kidol-
gozására sem.

Látsólag "belsó ügmek" tekinthető mindez, de csak látsólag, mert
az eddigi tapasztalatok azt mutatjá\ }rogl szükség van a közbensó meg-
rendelői_vezetői döntéseke még akkor is, ha ez időveszteséggel jár.

_ _ Térjünk vissza a vezetói célmeghatározáshoz, hiszen ez olyan döntő
láncszem, ami a mi esetünkben nem eléggé jól artikutált. Mi az ani jól
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8rtikul6lt, § önnagábrn is elégséges lehet a meglévó rendszermodell
javításÁt igényl6 vezetói éImeghatároáshoz?

tMegválto7ntt a rendszer élkitűzése (lásd Alapelvek), stratégiája
(a védelem) és taktikája is.

2/ Lényegesen megváltoaak a rendszer kömyezeti feltételei úg5l fi_
zikai, mind humán oldalról. (Nemzetgazdaságban végbementváltoaások,
a privatizáció, nernzetközi katonai-gazdasági kapcsolatok kiszelesedése,
a katonai költségvetés állandó csökkenése, a technikai állapot romlása,
FAK kapcsolat megváltozása stb.)

3/ Megítélésünk szerint olyan helyzet alakult ki a rendszeren belül,
amikor már nem a vezetés szabja meg az események alakulását, hanem
kénytelen ahhoz igazodni, utóvédharcot folytatni. (Úg véljiik, kár ery_
ery példát kiragadni; olyan sok van!)

4/ Nem kielégító a vezetési és információrendszer össáangja. (Ez
katonai, gazdasági, technikai értelemben egyaránt igaz!)

5/ A rendszer - és ez csak hipotézis, hiszen valós körülmények közritt
évek óta nem múködtették - működése sem katonai, sem gazÁasági ér-
telemben nem elég hatékony, teljesítményei nincsenek összhangban a
ráfordításokkal, működése a megengedhetónél gazdaságtalanabb. (Reá-
lis feltételek között végrehajtott komplex seregtest, dandár ryakorlat
évek óta nem volt. Mérhetóséget pl. az angolok esetében az Öböl-háború
elókészítése során tapasztaltak jelenthetnek)

A rendszerfejleszté§t kiváltó okok folytathatók tovább is, azonban
miár az 1-5 pontok hármelyike önmagában is kiválüa§a a rendszerfejlesztésre
vonatkoó vezetói igény, majd az elérendó cél meghatátozását.

A vezetói celkitúzés akkor realizálható, illewe alakítbató át konkrét
feladattá,ha az azokhoz szülrséges kiinduló feltételek is bizto§ítottak. B€
kell látnunk néhóny na5lon lényeges dolgot nevezetesen, hogr

1i Maga a rendszer közgazdasági értelemben nem tehető gazdasá-
gossá, "csupán' működóképessé.

2/ A veszteségeket minimaliálni lehet, de megszüntetni nem.

37



3/ A ráfordításokon való mai spórolás jövőbeni ráfordítá§többletet
és működóképtelenséget eredményez.

4/ A rendszernek nincs "önjavuló" képessége, mert minden szubjek_
tív elem ez ellen hat,

5/A rendszer működóképességének alapfeltétele azazt alkotó egle-
dek szakmai alkalmassága és a technikai eszközök hadrafoghatósága. (A
kiképzés is függ a technikai biztosítrás színvonalától, annak javítiása eárt
is szükséges!)

6/ A rendszert alkotó fő elemek jaűtása csak a reálfolyamatok, a
vezeté§i rend§zeí és az információs rendszer e5ddejú és komplexjavítása
esetén képzelhetó el, önmagában a struktúia módosításával nem! Itt kell
még azt is jeleznünk, hory az információ-rendszer mint közvetító elem
múködik a reálfo|yamatok és a vezetés köótt.

A feltételek felsorolása folytatható, de nem élszerű, mivel bárme_
|yik eddig felsorolt firyelmen kívül haglása a sikertelenség forrása lehet.

vI.

A jelenlegi rendszer átvitágítáMnak feltételei

A továbbiakban felLétele7zik, hogy az öt pontban megfogalmazott
"vezetői élok" legalább egyike megegyezik a ténylegessel. Ebben az eset-
ben két fő feladat van:

1./ ajelenlegi rendszer kritikai elemzése három síkban, (a reálszféra,
a vezetői, valamint az információrendszer síkján)

2.i a kívánatos rendszer főbb paramétereinek meghatározása és
összevetése a jelenlegivel.

E két feladat végrehajtrása után válik lehetségessé a teammunka vég-
eredményének, az új rendszermodelinek a kimunkálása, a bevezetés ( át-
alakítás) feltétcieinek meghatározása. Mint ahogy azt már jeleztük a
"Peremfeltételek'_ben, a jeienlegi rendszrr kritikai elemzése kényes do-
log, mivel a megjelenó szubjekti.rizmus eimoshatja a ren<iszer hátrányait.
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É,ppen ezért a teljesség igénye nélkül néháuyat miár most e!őre jeleznünk
kell. Ilyen pI. a4 hogr:

_ Ajelenlegi túlerőltetett funkcionális specializáció miatt az anya-
gi és információs kapcsolatoknak olyan rendszere alakult ki, ami meg
nem engedhetó mértékben megnövelte az anyagi és szellemi koordiná-
ciós ráfordításokat, de nem tette hatékonyabbá azokat.

- A hosszú évtizedeken keresztül gyakorolt ágazati specialiáció
szükségtelenül nagy anyagi és minóségi tartalékok kialakulását eredmé-
nyezte, ma§/aru|: megengedhetetlen mértékű inkurenciát hozott létre,
ami végül szervezeti redundanciában is manifesztálódott. (Sajátosan
pregnáns hiányok eryidejú megielenésével.) Mindezek e§dttesen a
megvátozott környezethez való alkalmazkodó képesség elvesztését is
eredményezték.

- A külső és belsó kapcsolatok bonyolultak lettek - és nem csak az
MH-HM szewálasztása miatt - a dónté§i hatá§körök egészségtelenül
centralizálttá váltak - és nem csak a vezetés termé§zet€s információ
éhsége miatt - ez pedig azt eredményezte, hog valódi horizontális
koordináció szinte alig valósul meg!

- Az előzőek eg5rüttes hatása eredményeként a szervezeteink jó-
részt elvesztették adaptációs képességüket is.

A Honvédség eddigi "átszervezései' éUaikat tekintve szinte mindig
tudományos igényűek volta\ a végrehajtás módszerei miatt ü§zont szin-
te mindig megbuktak Az ok a humán elem torzító hatása, az elemzések
következetlen végrehajtása, a prioritások helyett a partikuláris érdekek
megjelenése és érvényre jutása. Eppen ezért ebbe a munkába az érintett
szervezetek és személyek csak akkor vonhatók be, ha az eredmén}t nem
befolyásolhatják

Ahogy a kor|átozás fontos, ú5l az is, hogl az érintettek kihagása a
folyamatból hasonlóan torz eredméoyrevezet. Közreműkodésükre tehát
vezetetten, a célok, prioritá§ok teUesítése érdekében, s addig a mértékig
van szüIség.

39



Mlí értünk vez€tettségen?

Itt é§ most azt, hos/ a rendszer- megismerést srjáto§ ellenórzési
lolyrmatnak tekintjük, me|ynek s következő fontosabb terűletekre kell
klterjednie:

1l A rendszer környezeti kapcsolataira, azok szabályozottságára.

2/A rendszer belsó kapacitásaira, a kapacitások diszlokációjára, a ka-
pacitások és a feladatok viszonyára.

3/ A B-M átalakulás szükségleteire (élőerő, technika, idó stb.),

4/ A rendszer elemek eryüttmúködési képességére, kés zség&e (sza-
bályozottság, terjedelem, ryakoriság).

5/A rendszer müködóképességének (hadrafoghatóság, üzemképes_
ség, alkalmazhatóság stb.) színvonalára,reakcióképességére, rugalmassá- :

gára.

6/Avezetésitevékenységszínvonalárahatékonpágára,összhangiá_'-
ra a rendszer fó folyamataival.

7l Az információrendszer múködáére, a vezetési és reálfolyamatok
információ ellátott§ágára.

8/ A rendszer valós él6er6 szülségleteinek felmérésére (mennyiség,
minóség, o§szetétel sz€mpontjából).

9/ A rendszeren belüli korlátok, akadályok feltárására, megszüntet-
hetóségének elemzesére.

10/ A rendszer bóvíthetőségének vagy szűkíthetőségének feltétele-
ire, az eryes rendszerelemek fajlagos fejlesahetóségére, va5l elsorvasz-
tásának, kiiktatásának lehetőségeire.

Az l-10.pontokból az i§ kitűnik, hos/ a törzskari funkciók eryik lé_
nyeges elemének az ellenórzÁne§ de főként e tevékenpég végeredmé-
rryérrkafi cllnmaóatírenttsaereperalátareszrÉdá elengedhetetlennek
tartjuk
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A feladat további részeben az ígl megismert és leírt rendszert kell
összevetnüDk a vezetói célrendszerrel, s ennek eredménye alapján lehet
körvonalazni az új rendszermodellt

Az új rendszermodell kimunkálása során - a katonai struktúra és
diszlokáció ismeretében - kísérletet lehet tenni a jelenlegi lineáris-funk-
ciouális szcrvezeti és működési formának a területi elv dominanci{iát
figrclembe vevó divizionális szervezeti és műkiirlési formára tiirténő át-
elakításórs.

Az általunk ismert katonai rendszer-modell erre lehetőcéget ad. Fi-
gyelembe kell azonban azt venni, hogl a diüzionális logisztikai reod-
szermodell elfogadása" illetve működtetáe visszqhlt a katonai modellre.
Ezllisznnt a vezrtési szintek sámának radikális csökkentését, a vezetési
tevékenység súlypontjának áthelyezését és a jelenlegitól élesen eltéró
hatás-és jogköri munkamegosztást eredményezhet.

A bemutatott kiinduló hipotézi§ é§ vezetói élrendszer lehetővé te-
szi az erőltetett integráció következményeinek felsámolását, az iníeg-
rálhatatlan elemek önállóságának helyreállítlá§át, a szükséges integráció
következete§ é§ teljeskörű végrehajtá§át, a vezetési tagozatban a lineári§
(katonai) és törzskari (anyagi+echnikalpénzüryi stb.) elemek §zetvá_
lasztását

összegezvel

A követelmények és feltételek korántsem teljes köní áttekintése
alapján is megállapítható, hogl a Magnr Honvéds€g r€szére eg úJ lo-
gisztlkai rcndszerJavaslat kidolgozásg nq|d bevezeése elengedhetet-
len sziiks$szerúség. A jelenlegi és a vezetői celrendszernek megfeleló
logisaikai biaosítási rendszer bonyolultsága, átfogó jellege és ihszetett-
sége miatt az új rendszerkoncepció kidolgozása a kalonai é§ polgári szakér-
tók és szervezetek, hazai és nemzetközi erók, eszközök koordinált
összefogását teszik szükségessé. A vezetói élrendszerMl fakadó felada-
tok előzete§ €lemzes€ azt mutatja, ho§I ajelenlegi rendszer jaűtása nem
csak szülséges, de lehetséges is. A rendszenzintú hatékonyság növeke-
dé§ (v€szte§ég csökkenés) t5-?-0 7o lehet, meghatározott fetadatok és
funkciók polgári sdérába törtéDó egddejű átterclése mellett,
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