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Elóadrásomban arra szorítkozom, hogy az általunk történetiségben
és tartalmi mélységébenis részletesen elemzett, már különböző

munkaértekezleteken feldolgozott tapasztalatok konzekvenciáit adjam közrt
olyan módszerrel, hogt mindezek eszenciáját a jövó feladatai tekintetében vázoljam fel.

1RábaInreínk.ezredqr,MHsárazföldicsaAatolPar8nc§nokMtaÁnyagi-téchnif,aiF6nölí,
€aranc§tok Aíya8i-te.híikai helyetles)
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A Jöv6rc, e továbblépésreorientált mondanlvelónben kétségtelede csak olyan mértékben foglalkozom a már
mindenki által ismert evidenciákkal, amilyen mértékbenaz általamvélt
és szülrségesnek tartott ö§§zefüggések bemutatásához, hangsúlyozásához nélkülözhetetlen.

nü indokolt a vi§szatekinté§,

Mindezeket sáraz tárgyilagossággal sándékozom megfogalmazni,
mellőzve a tények udvarias színesre festését. Konkrét megállapítrásokat
teszek és nem a napi konjuktúrális dolgokkal foglalkozom, nem taktikai
feladatokat sorakoztatok fel, meít ú5l tartom, hogy azok kifejezetten egl
munkaértekezlet kompetenciájába tartoznak és nem e5l tudományos
konferenciára.

Az integráció fogalmát senkit nem bánWa, nem az iskolápás szándékával, csupán csak a rnondanivalóm, véleményem levezeté§e okán _ idé_
zsm íel:'az integráció kiilönfujző észeknek v alame$ nagobb e gészbe, eglségbe való beilleszkedése, beolvadása, egségesüIése".

A

10 eve tartó integrációs folyamat jelentős állomásait, szakaszait
mindenki fel tudja idézni.
1985-ben a technilrai sm|gálatokat f€5ryerretl és technikai smlgálattá tntegrólták Ezt követóen alapvetóen minden technika üzembentartrása, javítása az integrált fe§/verzeti és technikai szolgálat alárendeltségében, szakágai rendszerben való§ult meg. Itt minden sónak nemcsak
mondattanilag, hanem tartalmilag is jelentósége van.

A tapssztalatok elemzéséből meg kell Jegleznem, hogl az integrációva| féqielzett szewezetivfillnÁ§t nem a csapstéletb€n tapa§zúalt yezetéstechnikal pmblémák indukáltá\ hanem a formális logika alapján,
nevezeteseD, ha két technikai jellegű szolgálatról le,lén szs, akkoí egy
ilyen váItozrás, e5négesítésvégrehajtható. Személyes konzekvenciájátil|etóen erység- és maga§abbe§.ség szinten a két szoIgálati ág fónök közül
az erységes vezetésre kvalifikáltabb került kinevezésre, főnöki beosztás_
ba és az ó alárendeltségébe került az integrált szervezet, de a szakágak
természeténélfogva, a vezetés mechanizmusában az önálló tartalmi felelósséget meg kellet órizni.
Voltaképpen leegrszerűsítve a dolgokat, nem történt má§, mint kádermozgatás, melynek során az egnég vezetésébeindMduálisan legiob_
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ban alkalmazkodó személy felelósségi körének kibővítése, azonos természetű szewezeti elemek egrmás mellé rendelése, eg5l e§6égbe való megjelenítése. Mind vertikálisan, mind horizontálisan a szakmai fúggóség, a
dolgok természete miatt megmaradt, meg kellett maradnia.

Az í5r kiemelt vezetó műveltségén vas/ ez,zelszembenszakmai szúklátókörűségén múlott, hogt miképpen tudta e5dorma fe|elósséggel, a
különkizó szakernberek felkészültségének tisaeletbentartá§ával, kamatoztatásával az egnég érdekében múködtetni ezt az integíált íendszert.
Eltéű é§ sokszínúe} e tapasztalato\ íry ezek minósége folyamatában
provokálta az elöljárói beavatkozást vagr pedig szabad szakmai folyást,
működtetést engedélyezett a rend§zemek Ugnnakkor itt már jelentkezett a két te€hnikai szolgálat egl vezeté§ alatti funkcionálásakor az egtséges gazdálkodási szemlélet éwényesítése,a takaréko§ág, a komplex
megközelítési módszerek érvényrejuttatása, a szigoní szakági normagazdálkodás fékjeivel egütt.
Szeretném siewe megie5lezni, hogl mindezeket nem kif€jezetten
kritikai éllel vetem fel, mert ezeknek a tapasztalatoknak a második integrációs etáptól és a mai vezetési problémák megközelítéséig szemléleti
haszna megmutatkozik
tét,
A felütr6l kezdett és lefelé tórténö anyagl-techni}si fónök§€ek
hozzá
kellett
érvenyesítéséhez
az
integráció§
koncepciók
rebozósakor
rendelni minden objektív és szubjektív feltételt; olyan szervezeti rendhanem veszert, amely nemcsak tartalmi követelmények érvényesítését,
zetéstechnikai feltételeket is biztosítottak.

Mindezt a már kimunkált és bevezctett állománlábla után kellett
megtenni. I§r történhetett, hogr egl mllr Jóvóhaslott §zenezet íelállítósót kiivetóen }ellett kimunkálnl a rendetteűs és feladat r€ndszeÉt és
nem fordítva, ery reális helyzetfelmérésen alapuló szülséges feladatrendszert modellezve igazítottuk a szeívezetet. Ezt a bizonyos értelmű
iordított alapállásMl való twékenykedé§t - hozzáteszem eredményes tevékenykedést- az a koncepció tette lehetóvé, ho5l a megléxő szertezeteket mindenfajta különö§ebb racionalizálás nélkiil, egy vezeté§ alá
csúsztattunk és elneveztük az integráció e5t magasabb fokának

§zenélyl konzekvenclálban érvényesült eg5rfajta kontraszelekció,
két megközelítóleg azonos fajsúlyí,de eltéró karakterű szprtezctvezetői
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közül, vezetési tapa§ztalat, egzisztenciális szempontok, szimpatikus elvek alapján emeltük ki az általunk legiobbnak vélt eryént anyagitechnikai főnöki beosztásba. Nem lehettünk meggtőzódve, hogl az adott személy milyen integratív képességekkel rendelkezik, valójában csak az ál_
lománytábláMl tudtuk, ho§l vélhetően milyen szervezetet kell irányítania, mert a feladatrendszer és önmagában a yezEtő sz€mélyek feladat _
és kötele§seg követelményei csak ezután kerültek kirnunkálásra. Iry tarthattuk fenn a "tévedésjogát".
Enyhe túlzlissal mégis az ertdményes funkcionlilásuk feltétele magában a rendszerben rejlet! nevezetesen, hos/ a korábban meglévó
sznwezetekvezetői a helyiikön maradtak és az anyagi_technikai főnök
és helyettese párosításban Hnosan fi§leltünk a szakmai kompenzációra
és szemé$ döntéseink |étjogosulSágának, helyességének bebimnyí,tására.

Ezt köveló€n dandár, ezrcd önálló ászlóa[ szinten a szewezÉt|
működési rendek kidolgozása, ezzeI e5ridóben az ilyen szintű vezetőknek egl felkészítő kurzuson történó oktatá§a lehetövé és szükségessé
tette a tevékenységi mechanizmusok újragondolrását és valójában műköóésébez, bejáratásához a szellemi muníció összerendezését.
Avezetőpárosnál felülről lefelé intézményesen törekedtünk a másik
szakterület részkérdéseihezvaló rálátás megszerzésére olyan mértékben,hory bármikor képesek le5lenek a meglévő szakgárda tevékenységének felhasználásával a vezetési feladatok ellátására, eg/má§ helyettesíté§éíe,a csapattagozatban az éles_ és gyonan felvetódó probtémák
komplex megközelítésére.

Az tntegr6lt szervezetek Szervezeti-Műkfiésl SzabáIyzaíának kidolgoásakor az állománytábla rendszeresített beosztások tartalommal

való kittiltéséhezrendeltük és fogalmaztuk meg a rendeltetés, a feladat,
a jogok és kötelességek komplex követelményét. Az integrált szervezetek funkcionálásáva|, szülségszerű eryüttmúködésevel, ezek ir ányításának, vezetésénekkérdéseit rögzítettük ery központilag elképzelt metódus alapján.

Mindez azt ercdményezte, bogl az áltománytáblákban rögzíúett

b€_

osztísok feladattal tórtéuő megtöltó§ére született egy repíezentatív
Szervezeti-Működési Szabályzat, (SZMSZ) csak éppe l a szó igazi éttel-
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mében munkaokmányként nem funk cionálí, azaz a jóváha§/ást követóen már nem belóle, általa dolgoztak - hanem korábbi beidegződések, rutin alapján - és nem szembesítették folyamatosan a napi tapasztalatokkal.
IÉnyegébenmás okmányok, tervek mellett az SZMSZ kűlön életet élt,

va5l irattári péld ányt kéw7ftt.

Nem ezen vezetési okmány bürokratikus túlhangsúlyozását szándékozam ezssl érzékeltetni, csupán a felvetett problémában rejlő ellentmondás feloldrására, az ezze,lkapwlatos további tennivalóra kívánom a
firyelmet ráirányí,tani.
Rövlden tehát ityen helyzet alakult }i, sommásan fogalmazva: eredményesen működő s7eívezetek e5más mellé csűztatása, az ellátás,
technikai biztosítás rendezóelvének firyelembevételével egl igazgatás
alá vonása, vezetőjének pedig minden szakterülethez, az irányításhoz
nélkülózhetetlen általános szakmai felkészültséggel rendelkezó, de kétségtelenül menedzser típusúvezetói ideált éloztunk meg. Ez a vezetői
típus még napjainkban is általában csak ideál maradt.

A kialakult feltételek között

a parancsnok az anyagi-technikai biz-

tosítiással szembeni követelményeit nem kettő, hanem ery helyettese, az
anyagi-technikai helyettes útján érvényesíti.Azonban a vezetés ilyenfaj,
te vertikális koncentrálása mellett, nótt s horizontális vezeíósi szintek
száma azzal, ho5r az anyagi-technikai fónök alárendeltségébe a hadtáp
szolgálati ágakat a hadtáPf6nök a technikai szolgálati ágakat a haditechnikai íőnök irányítja. A vezetési szint bóvülése üszont magába hoídozta
és kitermelte a szakmai feladatok irányításába, a szakági felelósség az
operatívltás csókkenósé! az információáramlás las§ulását.

Felvaüha, hop

az eddigleínak annak korlltozott l<eretei mintt csak
problémák
mi$en feladatoklt vetítenek előre, kényszedtenek
felvillantott

ki?

Úry vélem, a racionális gondolkodrásban

-

et

kell kű|önítenünk

napivezetéstechnikaikérdéseket;
a meglévő szervek, szervezetek múkcidésénekfejlesztését;

további kutatási irányokat a helyi lehetóségek vonatkozásában és a helyi lehető§égeket túlnövők tekintetében.
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A napi tevékenységbenlátni kelt az utóbb megfogalmazottakat, mert
csak ez a perspektivikus gondolkodás, ery ilyenfajta előrelátiás hozhatja
meg az eredményes tevékenységet a napi praktikus tennivalókban is. Bár

a napi kérdésekmegoldása feszít bennünket, de feltétlen tudományos
igénnyel meg kell fogalmaznunk a belátbat§ "végsó" ék, a stratéglal
loposzkodókat azt a 3-5 legfontosabb feladatot, aminek érdekében

munkálkodni kell.

Ez tehát egÉajta szemlélewáltrást, módszerében a problémák más_
fajta megközelíté§ét §ürgeti, ami végeredményébena mindig megújulni
kész konstruktív vezetői magatartást eredményezi.
Ilyen szemlélet nélkül csak napi tűzoltómunka van. Ez lehet, hogy
praktikus, de szervezetünk jellegét illetóen a kívülről is ránk kény§zedtett gazda§ági nyomás miatt ez hosszú távon nem megengedhető é§
nem kamatoá,

Mindezzel e5lebek mellett azt kívánom hangsúlyozni, hory megkerülhetetlen a logisztikal gondolkodás.Indokolt lenne felryorsítani a kutatást, a megoldrási alternatívák kidolgozását.

Mlért tartom ezt szükségesnek hangúlyoznt?

Aáí| meít még egloldalról

szinte konglomerátum nas6ágú §zertágabb értelmében szinte igazgatást, menedxelést igényel, addig a mrásik oldalíól tapasztalható a hatás- és jogkör sai-

vezet jött létre, ami a

sá

kíté§i törekvés, a valóban gazdálkodói szemlélettel ellentétes szervezeti
megoldás, beszúkült szemlélet érvényesülése.A komptex megközelítésnél le kell meztelenítetni a váglaktól a realitást, a szervezeti változásokról a szemé$ ambíciókat és néha megmut atko7Á vélt, vary valós hata-

lomféltésikomplexusokat.

A szervezet magas színvonalú műló<téséhez kell od8rendelni mlnden §zervezeti rnyag| személyl és vezetéstechnikai íeltéír;lt.Ezaz ami
helyi lehetőcégeinket a további kutatás tekintetében beszúKti.

Ml rz emit ml tudunk tennl?
Továbbiakban néhány olyan fe|adatról sálok, amely magunkra az
irányítóka vonatkoztatható, de amely kétségtelenül hatásában a dandár,
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ezred, önálló

zászlőalj tagozatot érint és benne megmutatkozik sajátos

tennivalójuk is.
Figlelembevéve az orsÁg gazdasági hellzetét, a honvédségátszervezés&el, fejlesztésével összefüggó koncepciókat, az egész gondolkodásunkban, vezetési 5nkorlatunkban az anyagi-technikai biztosítás maximális feltételrendszerének megteremtése során, a raclonális gazdálkoddsna\ a közgazdaságl szemléletne\ a minden körülményt teljes
tisszefiiggésében mérlegeló, döntési alternatívákat felsorakoztató és valójában a legmegfelelőbb megoldásnak - az intézkedés elhangzásától a
feltételrendszer biztosításán keresztül, a várható eredménlg történő modellezésévelvezethetjtik, működtethetjük a ránk bízott rend§z€rt, a
tőliitrk elvárt és a magunktól megkövetelt minó§éggel.

egüttműkfiésre van szükfeltételezhető logisztikai szolgálat
teímész€te§ integráns része lenne, de ma még különállóként, tevékenységünkhöz nélkülözhetetlenként, szinte testrészünkként kellene, ho5l
funkcionáljon. A közis, tudományosan i§ megközelített, felismert cél
mindezt a mindennapokban smlgálhatja és ezt okos vez€tési kultúíával
képesek vagnrnk a jelenlegi felállási rendszerben is megvalósítani.
Hallatlan opentív, nyflt

és Jósándékú

ség mindazon szervekkel, amelyek egl

Az átszervezés kezdeti feladatai megkövetelté\ a szervezet bejáratása nélkülözhetetlenü| szükségessé tette az átlagosnál feszesebb, közvetlen kézi vezérlésűiránltás negvalósííását. Tekintettel arra, hogy
mindezen már túlvaglunk és működóképes szervezetek jöttek létre,
mindez lehetővé-, helyzetünk pedig szükségessé teszi az integrált szervezetek vezetése, irányítása módszerének áttekinté§ét.

Ehhez úgy gondolom, hogy minden tagozatban át kell világítani
szervezetrendszerünkhöz kapcsolódó jog- és hatásköri kérdéseket.
Aza1 vizs'gálat tárgává kell tennünk kelló önkritikával, minden hatalornféltésnélkül, hory a különbözó kérdésekben ott döntünk, ott döntenek-e ahol az összkörülményeket ismeri§ ahol az operatív, tehát a gyors,
u5lanakkor kelló felelósségű és mélységű elemzés mindenkor rendelkezesre áll. Ahol szakmailag a legjobban értenekbozzá, ahol a legpontosabban tisztában vannak a döntés minden várható következményeivel,
ahol a döntés hatását azonnal tudják különösebb áttétel nélkül befolyásolni.
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Eglebek mellett mlért írrtom s fentieket fonto§nsk?

Azért tartom figlelemreméltó felfogásnak és alkalmazandó

mód_

szeínelq mert ki§ túlzással mrás_más fajsúlyíszervezetek kerültek összetolásra e5r vezetés alá és ezek a szervezetek önmagukban, múködésükben csak áttételesen s€gítilq §€gíthetik a másik szervezetet, ami természetes is.

Ezert ha elemási, döntéselőkészítésiés döntési mechanizmusunkban csupán csak a hierarchia miatt építünkbe akár napirendi pontokat,

kényszerű információs jelentési és különkizó engedélyezési megkötéseket, fékeket építünk be, e5nzerúen akadályozzuk az önálló.gondolkodást, a problémamegoldásba a szakértelem kibontakozását. Onmagunk
leszünk gátjai fejlódésünknek, elnehezítjük a szervezet múködé§ét. Ezt
nem tehetjük a már említett okokon túl annál is inkább, mivel az rdoű
csapat mlndennapl éleéheznélkülözhetetlen alyagi-technikai ellátási

íeltétcleket kell m€leremí€trl.

A fónököknek kitüntetett felelőssége az lntegratív szemlélet érvényesítésgvalólóban modellezése e szenezet nűködéséne\ az előbb felvázolt döntési metódu§nak, rendezó elveknek firyelemvételével. Ez az
átvilágítás horlzoníális és vertikális vezetésl mechanfunus ilyen átíekiDté§e §€ít "lelapítanl a plramlst", korszerűvé tennl }ícsiben és nagrban n szerteágazó szervezeti elemek íelel6s, szalrszerű múkiiléséü
Tehát az integráció fedónéwel ószetolt szervez€tek működése során, integráló szemléletre és integráló 5nkorlatra, más szervek érdek-,
műkiidési, gazdálkodási szférájának figyelembevételevel lehet és kell az
anyagitechnikai biztosítást, kiszolgálást elvégezni.

ÍIgl gondolom, az óltalam felvetettek e§lenkén! önállóan ls, egleg vlzsgálódóst ténát Jelentenek Mindezeket a mi §/akoílatunkban a

továbbiakban napirendszerúen bonckés alá kívánom vonni. Itt c,§ak jelezni tudtam gondolkodrásunk tartalmát, kutatási élokat, felvázolni szándékoztam csupán saját kis kutatási irányainkat.
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