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Az elmilt évben a Bolyai lónos Katonai Míiszaki Főiskola hadtóp' és

pénziigli tanszékének dekgóciója vezetésenunel látogatóst tett Bréruíban, a
Buruleswehr Elltiió Iskolójóban A paftnef intéznényben végzett tevékeny-

ség megísmerésén túI tójékozratóst hallgattunk meg - negítéIésem szerint

igen érdekes és saÍmos vilót kivákó - kísé et alatt ólló értékelési, mérési

renchzerrőL A teljesség igénye nélküI - az előaúís nagtar n1etvíí |ordíttístÍ-
nak kivonatos fonruÍba történő ísmertetésével - a kísérleti rendszer lényegét

tárom a Tisztelt olvasó elé

A megváltozott biáonság- és pénzügypolitikai feltételek a hidegháborus

idószak beíejezese óta jelentősen meghatarozzák a német hadseregb€n is

azokaI az elgondoltísokat' melyek ana vonatkomak, hogy hogyan lehet az

é\ ente csökkenö költségvetés mellett a megváltozott feladatokat jövőorientál-

ran teljesíteni. Ezek a megváltozott alapfeltételek a Bundeswehr sámára
eg;résa a megnövekedett feladatok teljesítését jelentik jelentősen korlátozott

ula]ékok rendelkezesre állrása mellett, másrészt annak a sziikségességét, hogy

a badi felszerelést korszerü szinten tartsák'

Mit is jelent ez a számok nyelvére lefordíwa: 2002-ig az összkölt-

segvetésben 23oÁ-ra lecsökkent eszközfejlesztés és beszerzés részarányát

minimum 3\o/o-ra tervezIk 'növelni, különben hamarosan csak elavult

esz}özökkeI rendelkeznek, amelyekkel ' megítélésük szerint _ biztonságpoli_

tikai hatékonyság nem igaziín érhető el. Ezt a kvőtát azonban csak egy olyan

opdmaliálási folyamat során lehet megváltoáatni, amely kizárőIag a

mú}ödes folyamatos racionaliálása és a ráfordíüÁsok korlátozrása segítségével

sikerülhet. Ehhez részben teljesen új utakat kell keresniük, amely többek

közótt a szöVetségi védelmi minisáer által elrend€lt költség- és teljesítmény_

felelósseg bevezetését célzó vizsgálatokkal történik.

: DÍ Rálli TiboÍ ezÍedes föiskolai doc'ns, a Bolyai János Karonai Műszaki Fóiskola oktatási és

Üd.]íírántos fó i gázgaÍó h€lyesese

I
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A ráfordítasok j övőbeni kortátozasa és a működés további racionalizálása
érdekében tett intézkedések miatt a Bundgswehr megújílásához szükséges
befektetési eszközök felszabadítását tervezik, azonos szinten tartott költsÉg-
vetési plafon mellett. Az emelkedó bérkiadások és az általános ríremelkedési
ráták eIlenére a közeljövőben csókkenteni tervezik:

. l0%_al a Bundeswehr működési kiadásait;

. és mindeá - elgondolásuk alapján _ legalább teljesítmény_semlege-
sen, illewe egy csökkentett létszámú' azaz opÍimalizált szefyezet
növekvő hatékonysága mellett valósítjrík meg.

B,z egyrésú a szolgálati helyek felszimotásával és csökkentésével
realizálható, míg a hidegháboru megszűnésének kÖzvetlen következmé_
nyeként további 800 millió DM megtakaríLísa realizálható a ráfordítási
korlátozások és ésszenisítések érdekében tett intézkedésekkel. Ennek orosz_
lrínrészét a súrazftldi haderő viseli, ahol az egyes intézkedések hatrísára
330-660 milIió DM nagyságrendű megtakarítás látszik lehetségesnek.

Egl dologgal azonban Íeltétlenül tisztóban keI! lenni.' A Bundeswehr
- vagyis általában a fegyveres erő - által létrehozott produktumot, a vég-
terméket nagyon nehéz pénzben kifej ezni' Ez egy olyan biaonságpolitikai
teljesítményt jelent, amelyet megköZelítőleg a következőképpen lehet
definiálni:'b mindenkori helyzetnek megfelető harci erő létrehozrisa és
megtartása".

. . A katonai gazdálkodás alapfeltételeinek megfogalmazásával már el
ls Juthafunk egy sajátos problémáig. Egyrészt olyan változókkal van
dolgunk, amelyek eddig nem honosodtak meg a koltségkalkulációban
(harci-erő, hadrafoghatóság, harcérték)' másrészt el kelllépzelni, hogy
a békéhen történő kiképzési működés és az alkalmazás köiötti váltáJ;
katonaj teljesítrnény értékelése terén paradigmaváltással is együtt jár.
Egy ilyen paradigmaváltás elmaradása eddig megakadályózta egy
önmagában zárt katonai gazdaság kialakítását és csupán azt ereí-
ményezte, hogy a katonák a "Gazdaságos gondolkodás és cselekvés a
Bundeswehrben" címszó alatt a védelmi költségvetés alapján, optimali-
zált eszköz-felhasználási céllal csak az egyes terüleiéknek kiutalt
részesedéssel foglakoztak.
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A pénz a katonák sÁmára - legalábbis a központi irrínyítás alá tar-
tozó területeken (minisztérium' hivatalok stb.)-lényegében mű-
ködtetési eszköz és nem a célkitűZéseket irányító eszköz volt. A parla-
ment és azt követően a parancsnoki szinttí szervezetek által kiutalt
pénzösszegeket, illetve a rendelkezésre álló eszköZöket sokkal inkább
fix értékként kezelték' amellyel megpróbálták a hadrafoghatóság
állapotát a lehető legmagasabb szintre emelni és azon a szinten tartani.
Az elv tehát az, hogy fix ráfordítással maximális eredmény legyen
elérhető. (Min._ Max.). Mindezek alapján mególlapíthatom, hog/ a
költség- és teljesítményfelelősség bevezetése a Bundestlehrben egl
alapvető reformot j e lent.

A továbbiakban tekintsük át melyek azok az ismeretek, amelyeket egy
olyan rendszer, mint a Bundeswehr optimalizálásának keretén belül ér-
demes figyelembe venni, és hol kell a feladatok vé$ehajtását elkezdeni,
ha az megéri a kockiázatot?

Ez előszőr is egy rendkívül összetett, differenciált feladatrendszert
ellátó szervezet ismeretétjelenti, amely olyan különböző területeket foglal
magában, mint például:

. javító műhelyek,

. repülés,

. alkalmazási zaszlőa|j,

. oktatási intézmény,

. logisztikai zász|óa|j,

. csomagktildő szolgálat,

. iskola,

Ezek az egymástól eltérő vállalkozási területek nemcsak ár-
n1 alataiban különböző megoldási módszereket, hanem alapvetően eltérő
nódszereket is megkövetelnek azért, hogy a szakszeni optimaliációt minél
inlább megköZelítsék'



Másodsorban a Bundeswelrr a fegyveripar és annak beszállítói ipara
terén rendkívüli piaci hatalommal, de politikailag befolyrÁsolt és irrínyított
piaci felelősséggel is bító ügyfél. Az optimaliáció nem korlátoádhat csak
gazdasági adatokl4 hanem népgazdasági összefuggéseket is figyelembe kell
venni.

Harmadsorban negyven év elmúltaval viszonylag szilárd, a biaonság_
politikai cselekvési tér hosszú távú stabilittási feltételeiból lehet kiindulni.
Most viszont a történelem nagyon pontosan megmutatta e tér alapvető vál-
tozrísainak reális lehetóségeit, valamint közép és hosszútávon még több alter-
natívát tett elképzelhetóvé. Ez azt eredményezi' hogy politikai feladattól ff'ig-
gően kell a Bundeswehmek minden optimaliálrási kísérletnél ezeket a
jövőbeni altematíviákat a jelenben is szímításba venni.

Negyedszer vannak egyéb politikai összefiiggések is, anrelyek
részben szembenállnak a Bundeswehr optimalizált vállalkozási stratégiájá_
val. Ezek elsősorban szociál-' regionál-, Eazdaság-, kultur_ stb. politikai
megfontolások és tívolról sem teljes körétjelentik mindazon szempontok-
nak, melyeket egy felelós katonai és biáonságpolitikanak számítísba kell
vennie, és amelyek elég ryakran a sajátos, katonai jellegű dÖntéseket még
tígabb idősíkra helyezik. Ez egy olyan sajátosság, amely a nyilvrános tevé_
kenységet folyamatosan meghatáro zza és állandőan szem előtt kell tartani.

És végezetiil mintlen katonai tevékenység során állandóan ügyelni
kell a gazdasági szempontokra és alapelveke. "A honvédelem és egléb
eélok érdekében olyan feglveres efőt kell fenntaftani, amely képes egl
hóború síkeres megvívósára "

Gazdasági szempontból mindez olyan "ésszerűtlen" dolgokat követel
meg a fegyveres erőktől. mint pl.:

. olyan készletek raktiírozása és készenlétben tartlása, melyeke évekig

nincs keÍeslet;

. olyan sállítrísi kapaciüís készenlétben tartás4 amelyre évekig nincs

szükség;

. olyan képességek' késxégek kialakítasa és fenntartiás4 amelyeket
évekig nem használnak.
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Ez azt is mutatja, hogy az ipari optimalizá|ás jő| bevált receptje

"just in Íime|'csak részben érvényesül a BW feladatainak teljesítése

sorríLrr. A háboru egészen más dolog, mint egy békében alkalmazott rend-

szet ahol a szükségletek konkót gyakorlati tapasáalatok alapján folyama-

tosan optimális szinten tarthatók. A tartalékok képzése a hadseregben

kiitelező, még ha sokba is kerül!

A katonai sajátosságok megvilágítasát ki kell egészíteni még azza| is,
hogy jelenleg a vállalkozói teljesítmény (beleértve a Bundeswehrt is)

mérésének még nincsenek meg a piaci feltételei. E pillanatban ez aztjelen-
ti, hogy a teljesítÍnény mérése csupán az alrendszerekben és a rész-

területeken kezdődhet meg sikeresen, ahogyarr aa több projektben már

gyakorolják.

Az eszközök rendelkezésre bocsátasáért a központi szervek és hivata-

lok viselik a felelősséget. Az alkaLmazÁsra történő kiképzésre és felké-

szítésre sánt összegek felhasználásáért a felelősséget a csapatoknál a

parancsnokok, valamint bármely szinten a szolgálati helyek vezetői vise-

lik. anélkül, hogy a költségeköl átfogó képet kapnrínak. Mindez érthetővé

teszi a tartalékok felhasmálása és az elért teljesítmény közötti összefrig-

gést és kölcsönhatiíst.

A szükségletek fedezését szolgáló pénzeszközöket mintegy
csóvezetéken keresztÍil ömlesztve pumpálják előre, de a csővezeték végén
jelenleg még nem lehetséges a finomabb iranyítás. Ennek gyakan elke-

rÍilhetetlen következménye a beszűkülés, vagy tulfolyás is.

A költség- és teljesítrnényfelelősség bevezetése ezért azon múlik,
hog1- a "csapnáI'' lévő parancsnokokat elméletben eltr{volítsák az egy-
sze-rű módon rendelkezésre álló fix pénzeszközök elvétől, és eljuttassák
a pénzeszközök csökkentésének céljáig' anélktil hogy drámai rláltozások
kór'etkeznének be az eredményekben (tekintettel a hadrafoghatóságra).
Ez aztjelenti, hogy a tudatos eszközfelhasználásra kell a parancsnokokat
motiválni és a költségek és a felelősség vonatkozásában minden terü-
leten megfelelő átláthatóságot kell megvalósítani. Az átláthatóság
elengedheietlen feltétele a felelősség költségszinten történő- szem előtt

urtrisri"ut is. A felelősség és hatáskör átnlházásán alapuló kibővített
közreműködési lehetőségek olyan kulcsnak tekinthetők, amellyel meg_

n1'ílnak az ajtók az optimalizá|t szo|gálati helyekhez.
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A költség- és teljesítnén;felelósseg csalr a\Itor láa eredrrrén1'es. ha
sikerül egy hagyomiínyok által formált szerr'ezet gondolkod'isrnódját és
tudaLít megváltoztatni. Veryük pl. a Énz és kötelesség fogalmakat, ame-
lyek mindea egy kissé érthetőbbé teszik. Vagy másképpen: ha valaki
hosszú távon a hadsereget váIasztja' egyidejűleg lemond a "százezres
jövedelemrőI" is - tehát a pénz a katonáknál nem á1l annyira a középpontban.

Ezért nem olyan nehéz megérteni, hogy a gazdasági szempontok
bevezetése a katonai vezetésbe egyidejűleg a gondolkodás átállításanak
folyarnauít is jelenti.

A kiiltség- és teljesítményfelelósség, mint speciális
megoldási módszer

A költség és teljesítményfelelősség-koncepció a gazdaságosságot,
mint a Bundeswek valamennyi munkatársa gondolkodásának és cse_

lekvésének lényeges elemét akarja minden eddiginél erőteljesebben
rögzíteni azért, hogy a munkavégzés során a hatékonyságot növelje. A
költség- és teljesítményfelelősség lényeges eszközei a költség- és teljesít_
mény-tervezes, valamint egy folyamatos jobbító (költségkímélő és haté_

konyságnövelő) program'

A költség és teljesítmény_tervezés a szolgálati helyeket folyamatosan
ellátja a költségre- és a teljesítrnényre vonatkozó - az eddiginél átlát-
hatóbb, teljesebb és aktuálisabb információkkal és megteremti ezáltal az
objektív adatoka alapozott ináLrryítasi folyamat előfeltételét, valamint
elősegíti azt, hogy minden közreműködő odatíban átfogó kép alakuljon ki
a költségekől és a teljesítményről.

A folyamatos jobbító program feladata' hogy az egyes feladatok vég-
rehajtói, vagy munkacsoportok kezdeményezései áltaI a változási folyama-
tok új lendületet kapjanak. A munkafolyamatokban közvetlenül résztvevők
eddig szinte kihasználatlan képességei így jobban kiaknázásra kerülnek és

a szolgálati helyhez való kötődés által a folyamatosság is biaosított.

A helyzet megítélésének és a döntésnek igen gyakori problémája az
intézkedések következtében felmertilt költségek ismeretének hiánya.
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A felelősöknek - különösen a hierarchia legalsó fokain _ szinte semmt

ráláiísuk nincs arra_ ho5' működésük menn;'ibe kerül. E mögött olyan
mindennapos dolgok állhama}i. mint eg1' tanfol5 am igénybevétele, vagy
pl. egyetlen láda nehéaeher-sállító gépjárműr'el történó fuvarozásának
költségei' esetleg eg1 kisebb lag'' nag; obb szárazfoldi gyakorlat költ
ségei. És ha egy teljesítmén1' pénzben kifejezett értéke nem ismert' a költ_

ségkímélőbb módozátok irántr r'ág1' csak na5y' szerencsével valósulhat

meg.

A költség és teljesítményfelelosségnek az a célja, hogy a költségért és

teljesítményért vállalt felelősség azonos szinten valósuljon meg. A költség

és teljesítmény-tervezés teremti meg az ehhez szükséges átláthatóságot.

Ily módon péIdáu| az iskolák projektjében kifejlesztésre kerülhettek a

kiképzési teljesítmény és hatékonyság megállapításához szükséges mód-

szerek' Ennél fogva a számszerűen megfogható variációkkal osszehason-

lín'a az optimaliálás egyenesen egyszerűnek tűnik.

Lény'eges az is, hogy a költség- és teljesítményf€lelösség adatai

e5 únal e91' szolgálati hely szintjét meghaladó controllinghoz vezetnek és

:.s1eremtik a belső optimalizálási és az un. Market Testing projektek ter-
'.=zesenek és régrehajtasának az a\apját is' A controlling fogalmával a

:l',il sztérához hasonlóan elsosorban a mindenkor ellátandó feladatkört

:.auÍozzák meg' A conÍolling ezért nem azonos az ellenőrzéssel. A con-
_:..]iing in - a költség és teljesítményfelelósséggel összefuggésben _ sokkal

:-.5bet jelent: a szolgálati hel)'ek, vagy azok résaerületeinek célirányos

:en ezését. irányítasát és felügyeletét. A controllingnak alárendelve kell a

ii lrdinálási és beszámolási íeladatokat' valamint a döntéshozók tanács_

]J.i.at _ a cél elérésére, a terv elóirányzataitól való eltérésre és az egyéb

.e:e:óségeke vonatkozóan - cisszehangolni. A controlling lényegében

:anogat_1a a vezetést a tervezésnél, irányításnál és ellenőrzésnél. tekintet-

:e] : riladatok teljesítéséhez szükséges optimális eszközfelhasmálásra. A
k.'ll.é'gek bemutatásáva1 és a teIjesítményh ez va]rő hozzárenóelésével hoz_

z;'ia:u1 továbbá a tudatos költségfelhasználás megerősítéséhez és biztosít_

1a_ ho5 a gazdaságossági szempontok minden eddiginél erőteljesebb

SZerepet kapjanak a döntések meghozatalánál.

'{ katonai irányítási folyamat és a controlling folyamalának összeha_

sonliúsa megmutada ezek hasonlóságát és összehasonlíthatóságát, ennél



fogva írányítastechnikai oldalról nem szükségesek mélyreható változasok'
és ez a controlling kivitelezesét megkönnyíti.

A költség- és teljesítményfelelősség projektek esetén alkalmazott belsó
(szolgálati helyeken belüli) controllinggal szemben áll a még kifejlesztendő
controlling, amely a szolgálati helyek szindét meghaladja. Ezt úgy célszerű
kidolgozrri, hogy a ftilérendelt szolgálati helyek számára rendelkezésre áIl-
janak a döntések szempontjából lényeges, költség és teljesítmény _ tervezés
által szolgáltatott adatok (és csak ezek), amelyek ezen a szinten a tervezés és
irányítás szempontjából valóban szükségesek. Az elöljáró vezetésnek
alapvetően csak olyan információkat kell megkapnia, amelyek a mindenkori
irányíttísi szintnek megfelelnek, azért, hogy az adatokkal való bűvészkedésnek
korlátot szabj anak.

Végezetül a költség- és teljesítményfelelősség bevezetésének elenged-
hetetlen eleme: a költségvetési eszközöknek a költségvetési éven (címen,
fejezeten) tulnyúló büdzséje.

Az alapötlet a következő

Az eszközgazdálkodással foglalkozó szolgálati helyek részére a
működéshez sziikséges pénzeszközöket egy összköltségvetésben (szemé-
lyi kiadrísok nélkÍil) rendelkezésre bocsátani és az elmúlt költségvetési
évek korlátozásait, valamint dz eddigi, részletesen rögzített, meghatározott
feladatokhoz kötött eszközfelhasmálást elvetni. Így azok a hatískörök,
amelyek jelenleg a minisáérium politikai vezetésében a reszortok keretén
belüli központi irányítrís és ellenőrzés, valamint a Bundestag törvény_
hoása felügyeletébe tartoznak, következetesen végrehajtrísi szinten kerül-
nek szétválasztásra. orságos és közösségi szinten bizonyos próba-projek-
tekben, és a Bundeswehr különböző projektjeiben elért első sikerek alap-
ján politikai terÍileten olyan jó kezdeményezés mutatkozik, amely
reményekre jogosít fel. Azt, hogy ez az út milyen messze vezet, ma még
senki nem tudja. Egy biÍos, hogy a Bundeswehrben l998 óta küIönbözo
költség- és teljesítményfelelősség projektek működnek.
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Összefogtalás és etőretekintés a jövőbe

A költség_ és teljesítményfelelősség bevezetése a Bundeswehr egyes

területein mar eddig is sokat ígérő eredményeket hozott. Az elért kö]tség-

és teljesítmény átláthatóSág megerősítette a katonai szférában a pénz

tudatát és hozzájrí,rultjó ötletek közzétételéhez, amely a hatékonyság nöVe-

kedését eredményezte' Különösen említésre méltó az a hatalmas keativi-
tás, amely mindenfelé tapasztalható volt, fiiggetlenül attól, hogy katonák-

ró1' vagy polgári alkalmazottakról volt szó' Noha mindig megvolt a

lehetősége annak' hogy javaslatokat nyújtsanak be és azokat megfelelő

elismerésben részesítsék' korábban viszonylag kevés kezdeményezés volt.

Mindemellett a napi gyakorlatban nagyon sok dolgot egyszeníen átalakí-

tottak anélkül, hogy ehhez formális javaslatokat nyújtottak volna be'

Mégis: Úgy trinik, hogy meghatározott testületek és bizonyos eljárá-

sok már önmagukban is ösáönzik aZ ötletek, javaslatok kibontakoztatáSát'

És ha ez tényleg így van, akkor ezt ajövőben is így kell folyatni.

Egy hátrányt azonban nem szabad elhallgatni: ez pedig az, hogy mind-
ennek a hosszú távú bevezetése és gyakorlata plusz munkát kíván. Eá a

plusz ráfordítiíst az eredmények igazolják, de emellett terméSzetesen a

hatékonyságra is figyelmet kell fordítani' A hosszú távú befektetés azon-

ban megtérül és az új módszerek lehetőséget adnak ahhoz, hogy a felada_

tokat még jobban végre lehessen hajtani és a tartalékokkal még takaréko_

sabban lehessen bánni.

Pillantás a jiivőbe

Több költség és teljesítményfelelősségre vonatkozó próba-projekt

sikeres lezárása után a német védelmi miniszter már l997 januárjában űgy

döntött, hogy a költség és teljesítmény-tervezést mindenütt bevezeti, és

ugyanez érvényes a folyamatos jobbító (költségkímélő és hatékonyság_

növeló) programra is.
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Ez rijvid időn belij] a köt'etke:őket jelenti:

. a tagozódás térbe]i és idóbeli megtervezése;

. a bevezetésben résm e\ ók részére új szolgálati helyek kiálakítása;

. a költség_ és teljesítményfelelósség bevezetésében résávevők tan-
foh amon történó kiképzése;

. a l'ezetők kljelölése;

. a költség- és teljesítményfelelósség témakörének felvétele a csapa-
tok iSkoláinak tantervébe;

' a sZükséges infrastruktúra rendelkezésre bocsátása;

. a rugalmas költségvetés előkészítése.

Középlívon a Bundeswehmek esélye van arra, hogy a feladatokhoz
optimálisan álljon hozzá, mind szervezeti felépítését, mind eljárási módját
tekintve felvegye a harcot mindenben a leg|obbakkal, és megváljon mind_
azon feladatoktól, amelyek teljesítése nem gazdaságos. Hosszú Íáyon ez a
hadrafoghatóság anyagi és személyi fehételeinek javítását jelenti, úgy
hogy a csökkentett költségvetés ellenére a követelményeknek megfeleljen.
Még akkor is, ha a tagozódásnak a jövőben a létrehozott ill. létrehozandó
belső know_how -hoz kell visszanyúlnia, beigazolódott, hogy a külső, civil
tanácsadó cégek segítsége szükséges volt ahhoZ, hogy a katonai szellemet
részben teljesen új gondoIkodásra ösztönözze'

Felhasznált irodalom

l.) Kosten-und Leistungsverantwortung in der Bundeswehr Vortrag Bremen
25 szeptember 1998. (A fordításban közreműködött Semságné Kádár Márta)'
Az eredeti angol anyag mellékletekkel együtt a Bolyai János Katonai
Műszaki Főiskolán az érdeklődők rendelkezésóre áll'
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