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SZERVEZETI TAGOLTSÁG, MŰKÖDÉSI INTEGRITÁS, 

STRATÉGIAI GONDOLKODÁS 
Horváth József – Gasparics Péter1 

Az elmúlt időszakban szűkebb – tágabb környezetünkben – mind a 
gazdasági, mind az un. geostratégiai területen – bekövetkezett gyökeres 
változások, korábban elképzelhetetlen történések arra késztetnek 
bennünket, hogy elgondolkodjunk, hogy a Magyar Honvédség, azon 
belül a logisztikai terület vezetésére hívatott döntéshozóknak mire 
kellene irányítani a szervezet stratégiáját, hogy az alkalmazkodni tudjon 
a gyorsan változó környezeti feltételekhez esetlegesen azt  legyen képes 
befolyásolni. Tanulmányunkkal a stratégiai gondolkodás, mint 
szemléletmód hatékonyabb gyakorlati megvalósítását, elsősorban a 
logisztika szemszögéből szeretnénk elősegíteni.  

Logisztikáról beszélünk, de eközben tudjuk és elismerhetjük 
mindannyian, hogy nehezen tudnánk frappánsan megfogalmazni a 
logisztika fogalmát. Ezzel egyidejűleg belátható, hogy e vezérfonal vagy 
burkológörbe alatt az úgynevezett logisztikán kívüli határterületekről is 
szót ejthetünk. A cím remélhetőleg találó, hiszen az elméleti munkák, a 
megfogalmazott koncepciók és a mindennapi életünk magában 
hordozza a kétarcúságot vagy sokarcúságot, amely azt jelenti, hogy a 
működés, mint folyamat, s a megvalósító szervezetek, mint diszkrét 
entitások, jellemzően egyidejűleg eltérő módon és eredménnyel fejtik ki 
érdekrendszereiket.  Érdekes, és talán egyik legizgalmasabb kérdés, hogy 
ezeket a viszonylatokat az egyes szereplők milyennek látják. Láthatják 
konfliktusosnak, harmonikusnak, hatékonynak vagy diszfunkcióktól 
átszőtt szerveződéseknek. Jó, ha az érdekközösség a szempontokat 
felszínre hozza, nagyon jó, ha ezeket képes megérteni és megértetni, még 

                                                      
1 Dr. Horváth József vezérőrnagy, PhD., a HM Fejlesztési és Logisztikai 
Ügynökség vezérigazgatója. 
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jobb akkor, ha ezeket a tudomány eszközeivel képes ütköztetni, eléri 
célját, ha képes néhány használható javaslatot megfogalmazni, a 
fejlődési irányt kijelölni.  

A szokványos jelszavak, netán közhelyeken túl például „kisebb, de 
hatékonyabb szervezetbe vetett vak hit szajkózásánál” alaposabbnak kell 
lennünk, kijelentéseinknek érdemi tartalommal kell bírnia. Hogyan? Ez a 
nagy kérdés. Milyen fogalmi rendszerünk van a logisztika területéről? 
Van-e absztrahált és esetleg tapasztalati ismeretünk? Eljutottunk-e az 
elfogadás2 vagy elvetés tudományosan igazolt lépcsőjéig. Emlékeztetőül, 
a feltett kérdésekhez, mindezt a logisztikának nevezett vagy annak 
„álcázott” tevékenységi keretben. A polgári és katonai definíciós 
rendszer és gyakorlati munka hatásait is illene elemeznünk, ugyanakkor 
magában a katonai tevékenységben sem biztos, hogy a műveleti vagy a 
béke körülmények között értelmezett feladatokat egyértelműen el tudjuk 
egymástól határolni. Szekvenciálisan is bizonytalanok lehetünk abban az 
esetben is, hogy az életciklus szemlélet melyik fázisában kezdjük el 
figyelembe venni a fenti célokat vagy az ahhoz kötődő fogalmi rendszert. 
A tervezési aspektusok bevonása felboríthatja előzetes elképzeléseinket, 
esetleg átértékelheti a hagyományos struktúrákat. Fontos és aktuális 
kérdés, hogy mi a célja, eszközrendszere, egyidejűleg természetrajza a 
mai műveleteknek? Ha például azt az egyszerű kérdést tesszük fel, hogy 
egy speciális terepjáró gépjármű biztosítása a csapatok számára 
logisztikai feladat-e, és azt milyen szervezeti és döntéshozatali 
mechanizmus útján kell biztosítani, és vagy működtetni? S hogyan 
vélekedünk egy ugyanilyen terepjáró gépjárműről akkor, amikor azt nem 
a csapatok, hanem a területet felügyelő autoritás kapja meg. Nem 
fikciókról, hanem valós történésekről, folyamatokról van szó. Ezen példát 
felhasználva megfogalmazható, hogy a logisztika mindkét ága, a 
termelői és a fogyasztói logisztika minden folyamatban részt vesz, sőt 
a másodikban csak a termelői logisztika vállal szerepet. Így ebben a 
vonatkozásban a logisztika maga a művelet. Másként megfogalmazva a 
biztonság valamely szegmensének megteremtése, esetlegesen a művelet 
fizikai folyamatai kizárólag logisztikai részfolyamatokból tevődnek 
össze. Az első esetben a feltételek biztosítása volt a feladat, a 
másodikban pedig egy szabályozott beszerzési, rendelkezésre bocsátási 
és kivonási funkcionalitásról van szó. S miközben ezen feladatok gyors 
és hatékony lebonyolításáról beszélünk, gondoljuk végig, hogy az 

                                                      
2  Csak annyit mondhatunk egy modellről, hogy nem mond ellent a 
tapasztalatnak, azt nem, hogy igaz. 
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államvezetési, államháztartási, költségvetési szabályrendszer mennyire 
támogatja a feladatok rendkívül szoros időintervallumban meghatározott 
megoldását. 

Tapasztalatok szerint a nemzetközi műveleti együttműködési 
kérdések kulcsa, minimum feltétele a logisztikai alkalmasság, minden 
más szempont csak ez után következhet. A döntéshozók (politikusok, 
katonai vezetők) fejében egy új küldetés felmerülése során akarva, 
akaratlanul először az úgynevezett befogadó nemzeti támogatási feltétel 
megléte vagy hiánya kell, hogy megjelenjen. Természetesnek élhető meg 
ma már az szituáció, hogy legfelső szinten merül fel a befogadó nemzeti 
támogatás kérdésköre. A szövetségesekkel való együttműködés tehát 
elsősorban már nem kizárólag politikai megnyilvánulás, hanem praktikus 
kérdésekről beszélve, a gyakorlatok lehetősége, vagy lehetetlensége. 
Elmélet és gyakorlat azonos térben és időben jelenik meg. Az 
afganisztáni szerepvállalás, az afrikai missziók példái, erre tanítanak 
bennünket. Fontos kérdés, hogy miként reagáljon a logisztika, a 
nemzeti és a többnemzeti logisztika arra, ha a megfelelő erőforrásokat 
monopol módon birtoklók, mesterségesen hiányt keltenek, kritikus 
időben, kritikus szituációban a műveleti területeken? Legyen ez akár 
maga a célország vagy a kulcsszerepben lévő szolgáltató. Nehéz kérdés. 
A vezetési funkciók átlényegülését, a hatásmechanizmus és a 
visszacsatolási folyamat változását a fenti példákból és utalásokból 
kikövetkeztethetjük.  

Nem árulunk el tehát nagy titkot, amikor megállapítjuk, hogy a 
műveletekben és a közvetlen környezetben egyaránt a logisztika maga 
műveletté, stratégiává, más stratégiák lényegi alkotóelemévé vált. 

Gondolatmenetünk folytatása előtt érdemes röviden vázolni a 
stratégiai gondolkodás szerepét a szervezetek életében és a logisztikai 
folyamatok megvalósításában. 

A vezetés funkciói magukba foglalják a szervezet céljának 
kitűzését, a stratégiaalkotást, a szervezet tevékenységének 
megszervezését, a végrehajtás közvetlen irányítását (vezetését) és a 
tevékenység ellenőrzését. A célkitűzést a stratégiaalkotási folyamat 
részének tekintjük, vagyis meghatározzuk a célokat, a stratégia pedig az 
utat jelöli, ahogy eljutunk oda, vagyis a célok elérését szolgáló eszközök 
és módszerek eldöntését. 
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A stratégia egyik  megfogalmazása szerint: a stratégia nem más, 
mint a vállalat válasza a környezet kihívásaira3.  A nyugati világban a 
stratégia eredetileg egy közepes méretű, aránylag kevés terméket 
előállító, jól azonosítható versenytársakkal rendelkező vállalatra 
vonatkozott4. A 21. században, különösen napjainkban azonban több 
összefüggésben is változott a helyzet. A bonyolult, összetett környezeti 
helyzetben a kisvállalkozások, a globális vállalatok, non-profit 
szervezetek és az állami, fél-állami szervezetek esetén sem kerülhető meg 
a gyorsan, gyökeresen változó környezeti feltételekhez történő 
alkalmazkodás, a stratégiai gondolkodás. 

Az ezredforduló időszakában a honvédelmi tárcánál kidolgozott és 
bevezetett védelmi tervezési rendszer ebbe a stratégiai gondolkodási 
irányba mutat, ugyanakkor nem elégedhetünk meg azzal, hogy stratégiai 
gondolkodásunk megrekedjen a stratégiai tervezés szintjén. Úgy véljük, 
hogy a tárcánál jelenleg működtetett védelmi tervezési rendszer 
kritikája szinte szóról - szóra azonosítható Henry Mintzberg5 1994-ben 
a stratégiai tervezésről megfogalmazott kritikájával: a stratégiai tervezés 
folyamata nem épül be a szervezet egészének tevékenységébe (a tervező 
szervek belső ügye marad); túlszabályozott a stratégiai tervezés, a 
kidolgozott stratégiai tervből a taktikai (operatív) tervek nem vezethetők 
le; mechanikusan elválasztja, külön kezeli a stratégia kidolgozását a 
megvalósítástól, a végrehajtástól. 

Megítélésünk szerint a honvédelmi tárca, a Magyar Honvédség 
szervezeti struktúrája, annak tagoltsága lehetőséget biztosít a stratégiai 
menedzsment gondolkodásmód alkalmazására, azonban a tárca védelmi 
tervezési rendszerének eljárásrendjében túlságosan leragadtunk a 
stratégiai tervezési gondolkodásmódnál. 

A stratégiai menedzsment gondolkodásmód a stratégiai folyamatot 
a stratégiai elemzésnek, a stratégia kialakításának és a stratégia 

                                                      
3 Miller D. – Freisen P. H. (1974)  

4 A stratégiai gondolkodás fejlődésének főbb szakaszai az alábbiak voltak: az 
informális tervezés időszaka (múlt század első évtizedei), az egyszerű pénzügyi 
tervezés időszaka (kb. 1955-ig), a hosszú távú tervezés időszaka (közelítőleg 
1955-1970), a stratégiai tervezés időszaka (közelítőleg 1970-1980), a stratégiai 
menedzsment időszaka (kb. 1980-tól), jelenleg a stratégiai partnerség időszaka 
(kb. 1990-től).     
5 Henry Mintzberg a Harvard Business School professzora. 
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megvalósításának egységes rendszereként fogja fel. A stratégiai elemzés 
keretében, a stratégiai döntések előkészítése érdekében a környezet 
kínálta lehetőségeket, belső erőforrásainkat, valamint az érdekeket, 
szándékokat, különböző érdekcsoportok elvárásait elemezzük, a sikeres 
stratégia e három terület együttes tekintetbe vételét valósítja meg. A 
stratégia kialakítása különböző megoldási változatok (opciók) 
létrehozásával, összemérésével és kiértékelésével biztosítja a vezetés 
számára a választás, döntés lehetőségét. A stratégia megvalósítása 
magába foglalja a célok meghatározását és a végrehajtás tervezését, a 
szervezet és a kultúra (működés) újragondolását, valamint a változások 
megvalósítását. 

A stratégiaalkotás több mint a stratégiatervezés. A 
stratégiaalkotás magába foglalja mind a stratégiatervezési (formális 
stratégiaalkotás), mind az informális, vagy spontán stratégia kialakítási 
folyamatot. A felső vezetés által irányított, onnan induló 
stratégiakezdeményezéssel szemben a spontán, alulról jövő 
kezdeményezések egy szervezetnél gyakran előnyösebbek. A felső 
vezetés egy korábbi stratégia elkötelezettje, emiatt sok esetben nehezebb 
számára attól lényegesen eltérő elképzeléseket felkarolni. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy az újszerű kezdeményezések kevésbé várhatok 
felülről, azoktól, akik elkötelezettjei az előző stratégiának. 

A sikeres stratégia a környezet kínálta lehetőségek, a szervezet 
belső erőforrásainak és a különböző érdekcsoportok szándékainak, 
elvárásainak, vágyainak együttes tekintetbe vételét valósítja meg. 
Azonban a stratégia megvalósítása során több változás következhet be, a 
szándékolt és a realizált stratégiák között jelentős eltérések lehetnek. A 
Fortune magazin felmérésére, melyet Walter Kiechel végzett el, a 
szándékolt stratégiák, más szóval a megvalósításra szánt tervek kevesebb, 
mint 10%-a kerül végrehajtásra6. Ez a szám el kell, hogy 
gondolkodtasson mindenkit már a tervezés fázisában. 

A szándékolt stratégiák tervezőasztalon, reális elemzések, tudatos 
döntések eredményeként születnek meg. A realizált stratégia azt mutatja 
meg, hogy az elképzelésekből a szervezet mit valósít meg egy adott 
időszakban. Könnyen belátható, hogy a szándékolt stratégia – így akár a 
szervezetépítés és más alrendszerekből származó különböző 
aspektusokból felmerülő cselekvések - rész vagy komplex stratégiák által 

                                                      
6  Henry Mintzberg: The Rise and Fall of Strategic Planning (1994) 25. oldal.  



 57 

befolyásolásra kerül. Következményként kell elkönyvelni, hogy a 
szándékolt és spontán felismert, kiemelkedő stratégiák minimum két 
részre, azaz „nem realizált” és „akaratlagos” stratégiákra bontják az 
eredeti szándékot. Lényegében még csak gondolati szinten, a terv szintjén 
vagyunk és máris el kellett vetnünk a tervezett, koherensnek hitt 
gondolataink egy részét. Jó ez így? – Talán igen, hiszen az általunk be 
nem fogott világ kiemelkedő stratégiái megtermékenyíttették a mienket 
és együtt alkotnak realizált stratégiát. 

A stratégia megvalósulása során további két stratégiaváltozást kell 
definiálnunk. A kialakuló vagy elhatározott stratégia a szándékolt 
stratégiától függetlenül formálódó, a szervezet belső „politikai” 
eredményeként fokozatosan módosuló, hosszú távon keresztül 
érvényesülő tevékenységi és viselkedési irány. A kikényszerített vagy 
befolyásoló stratégia a külső környezetben váratlanul bekövetkezett nagy 
hatású változások (lehetnek kulcsimpulzusok) eredményeként módosult 
stratégia változat. 

A stratégia megvalósítás három „kemény” kulcseleme – a stratégia, 
a szervezet struktúrája, szervezeti tagoltsága és a szervezet működési 
rendszerei – mellett a stratégiai célok elérésében fontos szerepe van a 
szervezet személyi állományának, szakmai képességeknek, a kialakult 
vezetési stílusnak és a szervezet értékrendszerének, a közös értékeknek7. 

Napjainkban a stratégiai menedzsment gondolkodásban az alábbi 
új tendenciák figyelhetők meg: a gyors reagálási képesség előtérbe 
kerülése; a globális stratégiák prioritása; a stratégia, mint alapvető 
értékek hordózója; stratégiai szövetségek kialakulása; egyesülések és 
vállalatfelvásárlások és az információtechnológia stratégiai tényezővé 
válása8. Mindennapi tapasztalataink alapján a fenti általános 
tendenciák érvényesülnek,vagy kellene, hogy érvényesüljenek 
szakterületünkön is. Az új tendenciák közül kiemeljük, hogy a 
szervezetek között nem a versengésnek, hanem az együttműködésnek 
célszerű dominálni.     

                                                      
7  7S modell (Peters – Waterman 1982) – Strategy, Structure, Systems, Staff, 
Skills, Style, Shared Values. 

8  Balaton Károly egyetemi tanár (Selye János Egyetem): A stratégia elméletének 
és gyakorlatának fejlődése a nyugati piacgazdaságokban - előadása alapján. 
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Mindennapjainkból tudjuk, hogy a nagy döntéseket számos kisebb és 
még kisebb döntés tölti meg tartalommal. Ami azt jelenti, hogy az egyes 
részdöntéseknek szolgálniuk kell a meghatározott elveket. Valóban 
szolgálják-e? Ez az igazi kérdés. Rendkívül nehéz egy elemi döntést 
előre rögzített paraméterek nélkül kristálytisztán értékelni, hiszen a 
befolyásoló tényezők számtalan sokaságával kell megküzdeni, amelyek 
ily módon módosító erővel bírnak. Nem jelenthetjük ki, hogy a nem 
szándékolt hatások egyértelműen silányabbak volnának a tervezettnél 
és ellentételesen hatnának az eredményre akár pozitív, akár negatív 
értelemben. A pszichológiai csapdát előszeretettel alkalmazzuk 
amennyiben a stratégiánk kudarcot vallott. A „vezetőség” rendre az 
alacsonyabb hierarchiákra mutogat, és az ellenállásukra hivatkozik. 
Sajnos ez visszafelé is így működik, hiszen a hierarchia alsóbb fokán 
lévők tétlenségüket vagy kompetencia hiányukat rendre a felfelé 
mutogatással palástolják. Pedig nyilvánvaló, hogy a felelősség közös. 
Közös egy egységes szerveződésben, ahol a szervezeti mozgás, 
dinamizmus nem a kötött helyzetet, hanem a célok elérését, a feladatok 
megvalósítását termeli ki és értékeli.  

A logisztika terén kialakított szervezetek és életre hívott 
mechanizmusok is magukon viselik a fenti jellemzőket. Más szavakkal 
feltehető az a kérdés is, hogy a végrehajtás minősége minek 
köszönhető? Egyik ok lehet az elméleti modell gyengesége, de lehet 
esetlegesen az inkompetens végrehajtó állomány cselekvési sutasága, 
vagy ennek kombinációja. Előfordulhat az is, hogy a feladat az adott 
körülmények között nem megoldható. Bonyolult szociokulturális 
közegben mindig ki lehet nevezni egy „bűnbakot”. Ezt általában az 
erősnek látszó gyengék teszik, megkerülve ezzel a megértés és a 
megfelelő intézkedések meghozatalának nehéz döntését és fájdalmát.  

Az elméleti megfontolások gyakorlati vetülete az intézkedésekben és 
a szabályzórendszerben öltenek testet, amelyek törvényszerűen jól vagy 
rosszul funkcionálhatnak. Kijelenthetjük, hogy adott folyamatok mentén 
egyetlen szabályzórendszerben sem egyszerű hangsúlyos, követhető 
eligazodási pontokat adni. Főleg akkor, ha ezen eligazító, a viselkedést 
kiváltó gondolatok a teljes rendszer működését érintik. Érintik a hatalmi 
viszonyokat, érintik a gazdálkodási szabályokat, a tervezési 
mechanizmust, az elszámolási rendet, a beszámolási felelősséget, a 
transzparens működés paramétereit, a szereplők jogait, meghatározzák 
kötelezettségeiket, elszámoltathatóvá teszik őket. 

 A szakszerű cselekvés, megalapozott stratégiai-koncepcionális 
szempontokat és mérlegelést feltételez. A taktikai ügyesség és az opera-
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tív hatékonyság önmagában nem elegendő, még akkor sem, ha ezek 
folyamatosan fejlődnek. 

Érdemes értelmezni, hogy a stratégiaképzés milyen motivációs 
bázison indulhat. 

Henry Mintzberg egy kutatóra hivatkozva a cselekvés motivációs 
alapjaként nyolc indokot különböztet meg: 

 cselekvés a biztos múlt miatt, 

 cselekvés a biztos jövő miatt, 

 cselekvés a bizonytalan múlt miatt, 

 cselekvés a bizonytalan jövő miatt, 

 cselekvés a múlt egy biztos eseménye miatt, 

 cselekvés a jövő egy biztos eseménye miatt, 

 cselekvés a múlt egy bizonytalan eseménye miatt, 

 cselekvés a jövő egy bizonytalan eseménye miatt9. 

Szellemes, és ha a gyakorlati munkánkat elemezzük, találó 
kategorizálásnak tekinthetjük. A fenti motívumok mindegyike késztetett 
már cselekvésre bennünket. S mit tettünk? Készítettünk egy tervet. 
Igen tervet, amely eljuttatott minket ahhoz a triviális felismeréshez, hogy 
a tervezés már egyben döntés is. Ezzel együtt kell feltennünk, a 
fentiekből következő második kérdést, hogy a stratégiai terv elkészítése 
egyenlőnek tekinthető-e a stratégia-alkotással és stratégiai 
gondolkodással. Szokás szerint egyértelmű nemmel, vagy igennel nem 
tudnánk felelni. Azt viszont érezzük, hogy mindkét választ sok-sok érv 
támogatja. Nem spórolhatjuk meg az alapmotiváció pontos 
beazonosítását, hiszen annak nem tudása súlyos tévedésekhez vezethet. 
Azaz lehet, hogy a válasz jó, csak nem arra kérdésre ad feleletet, amire 
mi a választ keressük.   

Az 50-es évek közepétől tartja magát az a nézet, hogy az alapvető 
cselekvési terv elkészítése már lényegi döntést is jelent. Egy tudatos 

                                                      
9  Henry Mintzberg: The Rise and Fall of Strategic Planning (1994) 8. oldal. 
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irányválasztás meghatározza a végrehajtási utat, annak érdekében, hogy a 
célt elérjük. A választások már a materiális és a humán erőforrásokat is 
kényszerpályára állítják. Azaz az adott tervadatokhoz hozzárendelt 
erőforrás-szükséglet továbbgördül a stratégiai döntést jelentő egyéb 
tervekben. Legalábbis ebben az értelmezésben.  A projektek definiálása, 
jóváhagyása öngerjesztő, csak nehezen megállítható, módosítható 
folyamatot indít be. Hiszen maga a döntés hitvallás a közösségi cél 
elérése érdekében, melyből aztán problémás visszavonulni, hiszen úgy 
tűnik, hogy egy részfolyamat feladásából az egész közösségi cél 
megkérdőjeleződik. 

És az időről, mint meghatározó dimenzióról még nem is 
beszéltünk. Katonai logisztikai szempontból előfordul, hogy a döntés 10 
perc múlva, vagy 10 év múlva bekövetkező eseménye ugyanolyan 
stratégiai kérdésnek számít. Nem csak azért, mert a 10 perc múlva 
bekövetkező esemény precedens lehet, akár hosszú időre meghatározhatja 
a feltételeket vagy a gondolkodásunkat, hanem azért is, mert a hatás 
visszavonhatatlan nyomot hagy tudatunkban és meghatározza a további 
cselekvési kényszerpályákat. A logisztikai tervezés, főleg definiált 
programok, projektek által erősen formalizált eljárás teremti meg a 
kigondolt eredményt, ezzel párhuzamosan ezek a programok 
részletesen kidolgozott és integrált cselekvési mechanizmusok, 
amelyek megadják a döntéshozatal rendszerét is, és kényszerpályára 
állítják a megvalósítást. 

Logisztikáról beszélve egyidejűleg stratégiáról is szóltunk. A 
tervezés, a végrehajtás különböző szervezeten keresztül, de egy 
cselekvési folyamatra felfűzve valósul meg. Az érdekütköztetések, a 
kiigazítások törvényszerűen részét képezik a gondolkodásnak és a 
tevékenységnek is. A határterületek világos azonosításával, szerepének 
pontos definiálásával is segíthető a koherens, adekvát stratégia, a 
logisztikai cselekvés meghatározása. 

 

 


