
A szervezeti integráció néhány fontosabb elvi 
és hadügyi vetületű kérdése 

Dr. Kazin ez i István nyugállományú alezredes 
a hadtudományok kandidátusa 

,, . . . aki az általános kérdések előzetes megoldása nélkül 
nyúl a részkérdésekhez, az lépten-nyomon, akarva, nem .akar
va elkerülhetetlenül <{belebotlik>> ezekbe az általános kérdé
sekbe." Lenf.n1 

Az V. ötéves tervidőszak fejlesztési direktívájából eredően az anyagi-tech
nikai biztosítás, valamint az azt megoldó szervek2 integrációja a Néphadsere
günkben időszerű feladattá vált, amely - úgy tűnik - .a VI. ötéves terv első 
felében kerül majd realizálásra. Ennek előkészítése a legfelsőbb vezetés utasí
tásainak megfelelően folyamatban van. Az integráció - a jövőben minden bi
zonnyal 1kiszélesedő - gyakorlati feladatai megkívánják az integráció általános 
fogalmának elméleti tisztázását, egységes értelmezését. Ennek elősegítése érde
kében kívánom bemutatni az e témában folyó kutatások néhány, számunkra h 
hasznos gondolatot adó eredményét. 

Bevezetésként arra irányítanám rá a figyelmet, hogy az integráció - polgári 
területen a gazdasági, katonai vonatkozásban pl. az anyagi-technikai biztosítási 
folyamatok és szervezetek integrációja - értelmezésében kodctsem egységesek 
a nézetek. Találkozni lehet mind az irodalomban, mind a véleménycserék és 
viták alkalmával olyan álláspontokkal, amelyek a gazdasági, a szociális vagy 
éppen a iSZervezeti integrációt helyezik előtérbe. Vannak olyan nézetek is, ame
lyek az integráció kialakításának kulcsát az integrált irányításban látják. Míg 
mások az integrált adatfeldolgozást tartják a célravezető megoldásnak. 

Az egyik értékes szakirodalmi munka SLerzője3 találóan jegyzi meg az in
tegrációról, hogy „létezik valamilyen fontos tartalom, amely kifejezési formát 
keres magának. Ez a tartalom ma fontosabb, mint évtizedekkel ezelőtt volt, 
mert napjainkban egyenlő erővel lép fel a gazdaság, a társadalom nagyobb szfé
ráiban és a szervezeti élet szűkebb keretei között." 

1 Lenin V, I.: összes művei. Kossuth Kiadó, Budapest, 1967. 15. kötet, 350. oldal. 
2 Az anyagi-technikai biztosítást megoldó szervezetek fogalmán itt a hadtápvezetés 

által össze nem fogott, főként olyan technikai ágazatokat értek (pl. fegyverzeti, páncélos• 
gépjármű, repülő, híradó, műszaki, vegyivédelmi és más olyan anyagi-technikai szolgálta
tásokat végző szerveket), amelyek jelenlegi integrálása alacsony fokú. 

3 Tóth Imre Zoltán: szervezés és vezetéselmélet. KSH és SZÁMOK közös kiadás, 
Budapest, 1976. 339. old. 
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Az integráció a magyar értelmező kéziszótár szerint egyik (absztrakt) értel
mezésben „beillesztést, egy(ség)esítést" jelent. A másik értelmezés bizonyos fokú 
folyamat, illetve organizáció centrikus, mely szerint „az integráció a különálló 
részeknek valamely nagyobb egészbe, egységbe való beilleszkedése, beolvadása, 
egységesülése."4 Az idegen szavak és kifejezések szótárából5 három értelmezés 
bemutatása tűnik céLszerűnek, amely szerint 1. Egységesülés, beilleszkedés, ve
gyes részek egyesülése egy egésszé, összegeződés. 2. Beolvasztás, hozzácsatolá~. 
3. A gazdaság egyes ágazatinak, részeinek, egységeinek együttrnüködése (köz
gazdasági értelmezésben). 

Mindezeken felül még az integráció számos más - főként világgazdasági 
és politikai aspektusból történő - megfogalmazásával is találkozhatunk, amelye
ket Butycnko szovjet kutató áttekinthetően foglal össze.6 

Mielőtt a ·szervezeti integráció fontosabb elvi kérdéseinek elemzésére rátér
nék a legfontosabb ismertető jegyek alapján, megkísérlem az integráció szintézi
sének megfogalmazását. Véleményem szerint az integráció folyamat, melynek 
keretében - az egész és a rész dialektikájának törvénye szerint - a különálló ré-
szek egésszé ( vagy v/•szonylagos egésszé) egyesülnek. Ennek keretében nem csu
pán egyszerű összegeződés megy végbe, hanem új, integrált minőség keletkezik, 
vagyis olyan folyamatok öss:::,essége, amelyben egységbe ötvöződik a korábban 
külön részeket képező egyének, szervezetek tevékenysége és funkciója. Az integ
ráció tehát új minőséget jelent, amely a mennyiségi változások eredményeként 
jön létre. E törvényszerűség - megítélésem szerint - a szervezeti (organizációs) 
integrációra egyértelműen vonatkoztatható. 

A szervezeti integráció fontosabb elvi kérdéseinek elemzésekor feltétlen az 
integráció marxista megközelítéséből kell kiindulni, melynek legfőbb érdeme, 
hogy az integrációt ös·szefüggésbe hozza a termelő erők és a termelési viszonyok 
fejlődésével. Megteremti ezzel annak lehetőségét, hogy az integrációt a társadalom 
összmozgására vonatkozó (már feltárt) törvényszerlíségekkel összefüggésben vizs
gálhassuk. 

A_ marxista kutatók többségének véleménye szerint az integráció szélesen vetr 
értelemben, a munka és a termelés társadalmi szervezetének, vagyi.~ végső soron 
a termelési viszonyok fejlődésének megjelenési formája. 7 Valki Lá:;7ló szerint a 
gazdasági integráció közelebbről a társadalmi munkamegosztás szélesedésének és 
mélyülésének köszönheti létér.8 Véleménye szerint az intézmények integrációja: 

' Juhász-Szőke-o. Nagy-Kovalovszky: Magyar Ertelmező Kéziszótár, Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1972. 596. old. 

5 Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára, Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1973. 376. old. 

5 „Egyes vélemények szerint az integráció nem más, mint a termelés és az egész tár~ 
sadalmi élet internacionalizálódásának és integrálódásának folyamata; míg mások szerint 
az integráció olyan szabályozó folyamat, amely meghatározott országcsoportokat, azok tö
rekvéseit egységes nemzetközi komplexumba próbálja összefogni.; ismét mások pedig úgy 
vélik, hogy az integráció lényegében a piac űjrafelosztásának a módja stb. E véleményekből 
szemmel láthatóan kitűnik az integráció okainak eltérő értelemezése; egyesek szerint az 
integráció mozgatóereje a termelőerők fejlődésében rejlik, mások szerint az nemcsak gazda
sági, hanem politikai tényezőkben is jelentkezik, ismét mások szerint pedig csaknem kizá
rólag a politikai motívumok dominálnak. A kiválasztott álláspontoknak megfelel5en egyes 
szerzők az integráció határaival próbálják meghatározni a szocialista és a tőkés világrend
szer határait, mások számára napjainkban egyrészt csupán a KGST-országok, másrészt a 
Közös Piac országainak az integrációjáról lehet beszélni." Forrás: Butyeko: A szocialista 
integráció, annak sajátossága és perspektívája. Znanyije, 1971. 8, old. (oroszul). 

7 Palánkai Tibor: A tőkés nemzetközi gazdasági integráció főbb elméleti kérdései. 
Tanulmányok az integráció témaköréből. Társadalom-tudományi Intézet kiadása, Budapest, 
1971. 53, old. 

s Vallci László: A gazdasági integráció mint az állami intézményrendszerek integrá
ciója Külpolitika, 1976. 1. szám, 28. old, 
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a szervezetek, mechanizmusok és az érdekcsoportok integrációját foglalja magá 
ha. Vizsgálja az integráció döntéshozatali oldalát összhangban a tart.alommal l:s 
ráirányítja a figyelmet az integráció formai oldalára, valamint az ezt érintő rend
szeres tanulmányozás szükségességére.9 Káplár József a munkamegosztás két szo
ros egységben levő oldalát különbözteti meg, mely szerint „a munkamegosztás a 
differenciáló és integráló erők ellentmondásos egységének tekinthető." Szerinte 
.,az integráció funkciója ... , a tevékenységek egységbe fogása a különböző kap
csolati csatornák ... , valamint az arányokat biztosító szabályzó és irányító mecha
nizmusok, intézmények révén.''10 

Dr. Kozma Ferenc az integráción mindenekelőtt olyan munkamegosztást ért, 
amely megfelel a tudományos-techni.kai forradalom által támasztott követelmé
nyeknek.11 

Egy másik munkában levezeti a társadalmi munkamegosztás fejlődését az 
integrációra vonatkoztatva, amely szerinte a specializálódási-összekapcsolási fo
lyamat három alapvető fázisában valósul meg. 12 

Első fázisra az egységek (részek) enyhe speciálódá-sa és felületi ösizekap
csolódása a jellemző. Emellett minden egység továbbra is öntörvényei szerint 
fejlődik. 

A második fázisban az egységek jelentősen specializálódnak és struktúrá
lisan összefonódnak. Valódi munkamegosztás ala:kul ki közöttük, az.az egymás 
struktúráját és fejlődési ütemét jelentősen befolyásolják, noha alapvetően mé~ 
mindig öntörvényeiknek engedelmeskedve működnek, fejlődnek. 

A harmadik fázis akkor veszi kezdetét, amikor :az előző folyamat elér egy 
kritikus értéket és kialakulnak az egyes részek (egységek) közös fejlődési fel
tételei és törvényszerűségei. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a marxista nézetek szerint az integráció „fo
kozatosan fejlődik az egyszerűbbről a magasabb fokoz:1tokra és a komplexebb 
formákra történő áttéréssel ... , ezért feltételezi minden (integrálódó) elem 
komplexé történő, adekvát fejlesztését ... " .13 

Az előzőekben említett nézetek és törvényszerűségek természetesen a mar
xizmus-leninizmus klasszikusainak tanításaira épülnek. Már Marx rámutatott 
:arra, hogy a munkásosztály az osztályharc során szükségszerűen „a termelé~ 
társadalmi formáinak harmonikus, nemzeti és nemzetközi koordinációjához jut 
el." Ili Az integráció fontos mérföldkövet jelent Lenin azon elméleti és gyakor
lati tételeinek megvalósításában is, amelyek a szocialista termelés nemzetközi, 
tervszerű megszervezésének elkerülhetetlen szükségességét támasztjá:k alá.1.5 

Végül az integráció marxista-leninista értelmezéséhez még egy fontos té
telt említek meg, melyet a szovjet Sirjajev frappánsan így fogalmazott meg: 
'!Az integrációs folyamatok társadalmi és gazdasági elemzése 11yilvánvalóvá te-

9 Valki László: Döntéshozatal a közös piacban. Tanulmányok az integráció témaköré
ből. Társadalomtudományi Intézet kiadása, Budapest, 1971. 65-116. old. 

to Káplár József: A nemzetközi integráció és külkereskedelem. Közgazdasági Szemle, 
1966. 12. szám, 52-53. old. 

u Dr. Kozma Ferenc: Gazdasági integráció és gazdasági stratégia Közgazdasági é9 
Jogi Kiadó, Budapest, 1975, 213, old. 

12 Dr. KozmaFerenc: A „Két Európa" gazdasági kapcsolatai és a szocialista nemzet~ 
közi együttműködés. Kossuth, valamint a Közgazdasági és Jogi kiadók kiadása, Budapest, 
1970. 61. old. 

13 Pécsi Kálmán: a KGST termelési integráció közgazdasági kérdései, Közgazdasági 
és Jogi Kiadó, Budapest, 1977. 31-32. old. 
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u Marx-Engels: Művei. Kossuth Kiadó, Budapest, 1964, XVII. kötet, 505. old. 
15 Lenin V. I. összes művei, Kossuth Kiadó, Budapest, 1970. 141. old. 
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szi számunkra, hogy a szocialista, valamint a tőkés integráció között ugyanolyan 
óriási és alapvető különbségek vannak, mint a két termelési mód között ... "16 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a marxista nézetek szerint az integráció foko
zatosan fejlődik az egyszerűbbröl a magasabb fokozatokra és a komplexebb for
mákra. Ugyanakkor a fejlődés általános velejárójaként növekvő specializálódás 
az egész rendszer érdekeit sértő ellentmondások, konfliktusok t:s problémák ki
alakulását eredményezheti. Ezek megoldása az integráció egyre fejlődő szint
jét vonja magával. Az integrációra ható erők problémákat előidéző felismerése 
a vezetés feladata. A folyamat végeredményét nem szükséges (sőt legtöbbször 
nem is .lehet) az érintett vezetőknek előrelátni. Elegendő, ha a soronkövetkező 
lépés szükségességét ismerik fel és az ellentmondások felszámolásával megte
remtik az integrációs részek közötti harmóniát. 

Viszont, ,,ha a vezetés nem kísérli meg az ellentmondások maga-sabb ·szin
ten történő feloldását, akkor az integráció nem maradhat meg az adott szin
ten, elkerülhetetlenül lépéseket kell tenni az eredeti - integráció előtti - álla
pot visszaállítására. Ami természetesen nem jelent megoldást, hiszen azok a té
nyezők, amelyek az adott integrációs lépéseket kiváltották, nyilván ezentúl i, 
hatni fognak. Éppen ezért előbb-utóbb megint hozzá kell kezdeni a már egy
szer megkísérelt akciók végrehajtásához. Ekkor azonban már összehasonlítha
tatlanabbul nehezebb lesz ..• "17 

Az integráóó elveire vonatkozó marxista-leninista állásfoglalásokat össze
gezve szintézisként rögz.íthetó, hogy: az integrációs folyamat a~ egyre mélyülő 
munkamegosztás és specializáció következtében alakul ki és az a munkamegosz~ 
tást differenciáló és integráló erők ellentmondásos egységének tekinthető; az in
tegráció fokozatosan valósul meg ( jelenleg három ismert alapevtő fár}son ke
resztül} az egyszeriibbtől a bonyolultabb (komplexebb) formába történő átté
réssel; ha a fejlődésben ellentmondás keletkezik és azt a vezetes nem oldja meg, 
az integráció szétesik, azonban az integrációt kiváltó tényezők to1.,1ábbra is hat
nak és ennek következtében újra kell kezdeni az integráció kialakítását, amely 
ilyen előzmények után már lényegesen nehezebb feladatként jelentkezik. 

Az integráció problematikájának másik igen fontos elvi és gyakorlati kér
déscsoportját a szervezeti integrációra vonatkozó törvényszerűségek képezik. 
Ezek igen fontos elvi és gyakorlati problémákat tárnak fel és - legtöbb eset
ben - megmutatják a kivezetö út (a megoldások) irányát is. 

Vannak olyan nézetek, melyek szerint gyakorlatilag minden szervezet in
tegrált, csak éppen különböző mértékben és minőségben.18 

Mások a szervezeti integráció definiálását a szociális (társadalmi) integrá
ció oldaláról közelítik meg, mint pl. Olsen, aki szerint ,,a szodáilis integráció 
olyan folyamat, amelyben egy zservezet alkotó részei úgy egyesülnek, hogy az 
egész szervezetet egységessé teszik." 19 E meghatározás szerint az integrációt nem 
csupán folyamata, hanem annak eredménye is jellemzi. Van e meghatározásban 
igazság, de mint látni fogjuk, az integráció ennél jóval bony0lultabb jelenség. 

11 SirJájev 1, SZ.: A szocialista integráció gazdasági mechanizmusa, Kossuth, valamint 
a Közgazdasági és Jogi Kiadó közös kiadása, Budapest, 1975. 98. old, 

17 Valkt Lliszló: A gazdasági integráció, mint az állami intézményrendszerek integrá
ciója. Külpolitika, 1916. 1. szám, 37. old. 

18 Tóth Imre Zoltán: Szervezés és vezetés. KSH és SZAMOK közös kiadás. Budapest, 
1976. 337, Old. 

19 Olsen M. E.: A szociális organizáció folyamata. Reinhart and Winston kiadás, New 
York, 1968. (angolul). 
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Ugyanis a társadalmi integráció nem azonos a társadalmi organizáció fo
lyamatával, hanem annak csupán részfolyarnata az adott behatárolt szervezeti 
keretek között. A szociológusok szerint az integrációt jellemzi az egyesítés mód
ja is. Ennek szempontjából Olsen szerint kétféle (normatív és funkcionális) in
tegrációs elmélet különböztethető meg.20 

A normatív integráció szerint a szervezet közös érdekeken alapuló normák 
beépülésével integrálódik és az integráltság foka annál nagyobb, minél nagyobb 
egyetértés van az :alapvető érdekeket illetően. 

A funkcionális integráció elmélete az integrálódás folyamatát a munkameg
osztással és a specializálódás·sal hozza összefüggésbe. E szerint az integrációt a 
specializált, de egymástól függő részek koordinációja teremti meg és tartja fenn. 
Ezért :a:z; integráltság mértéke attól függ, hogy: milyen mértékű a részek közötti 
munkamegosztás és a komplementáris (kiegészítő) viszony; vannak-e belsőleg 
megfelelő szabályok a koordinációra; milyen mértékben hatékony a koordináló 
rész müködése; mennyire hatékonyan működnek a kommunikációs csatornák. 

Mindkét elmélet tartalmaz racionális magot, melyet az integráció során fel 
lehet használni, de vannak gyengeségeik is. A normatív elmélet pl. nem válaszol 
arra a kérdésre, hogy mi idézi elő a részek közötti egyetértést és még csak nem 
is említi a konfliktusok problémáját. A funkcionális elmélet viszont nem ad 
magyarázatot :arra, hogy a részek miért vetik alá magukat a koordináló egység
nek. 

Mindezek ellenére úgy vélem, hogy az előzőleg említett racionális magot 
tekintve a szervezeti integrációnak van normatív és funkcionális tartalma, sőt 
magát az integrációt is normatív és funkcionális folyamatok együtt alakítják ki. 

Az integrációra vonatkozó törvénys::,erüségek makró relációban történő 
elemzése szociológiai szempontból sem érdektelen, mert a nagyobb integrációk 
egységekből, részekből (több fokozatból) tevődnek össze, melyeknek legkisebb 
elemi" egysége az egyén, vagyis az ember.21 Ha egy integrált szervezet kialakul, 
magában hordozza egyrészt a konfliktusok keletkezésének lehetőségeit, melynek 
előidézői egyének, illetve részek (formális vagy informális szervezetek) lehet
nek. Másrészt magába fogl·alja azokat az erőket is, melyek az integrációra, an
nak abkulására, fejlődésére pozitív vagy negatív hatást gyakorolnak. Zieleniews
ki, lengyel szervezés- és vezetéstudományi szakember által megfogalmazott tör
vényszerűségek szerint: ,,A centripetális erők jelenléte ugyanis az intézmények
ben olyan szervezeti viszonyok alakulását tükrözi, melyek lényege az, hogy a 
részek együttesen járulnak hozzá az egész sikeréhez. Az olyan fentrifugális erők 
jelenléte pedig, melyek az egészt egymástól független, gyakran fennmaradásra 
képtelen részekre kívánják felbontani azt tükrözik, hogy az intézményekben idő
ben le nem küzdött belső konfliktusok merültek fel." 22 Szovjet szakemberek 
szintén egyetértenek azzal, hogy „minden rendszer (így az integrációs rendszer 
is) két - .egymást kölcsönösen kiegészítő, egymással ellentétes (integráló és de
zintegráló) - tényező hatása alatt változik".23 

20 Ugyanott, (angolul). 
~1 Tóth Imre Zoltán: Idézett mű, 241. old. 
2, Zieleniswski Jan: szervezés és vezetés. Kossuth, valamint a Közgazdasági és Jogi 

Kiadó, Budapest, 1973. 276-277. old. 
23 Alexandrov J-Bogolepov V: Szervezés és vezetés (Az elmélet és a gyakorlat kér

dései (Nauka Kiadó, Moszkva, 19G8. 63. old. oroszul} 
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Következésképpen rögzíthetjük, hogy az integrált szervezetben mindig fenn
állhat bizonyos konfliktusok lehetősége. A konfliktusok jelentkezése, fejl5dése, 
formái és intenzitása viszont - Kurnal sz.erint - attól függ, hogy az integrált 
szervezet mennyire képes kielégíteni az egyének és a részek céljait, szükséglete
it.24 Az integrált szervezeten belüli konfliktus olyan feszültség, amely azonos 
együtteshez tartozó emberek vagy embercsoportok között alakul ki nézetek, ér
tékelések vagy érdekek ellentéte alapján. 25 

Rögzíteni kell azt a törvényszerűséget, hogy a „konfliktusok - bár látszó
lag ellentmondanak valamennyi szervezet azon alapvető követelményének, hogy 
a részek együttműködjenek az egész sikeréért - az intézmény szempontjából nem 
mindig károsak."26 Ugyanis az olyan konfliktus, amelyet a vezetés időben ész
lel, azon úrrá lesz és a megoldást ésszerűen irányítja, egészséges, ·sőt szüksé
ges jelenség is lehet. A konfliktus leküzdése megoldható: 1. szerkezeti változ
tatásokkal, melyek során az integrált szervezet egészét magasabb szervezettségi 
szintre emelik; 2. vagy növelik a részek és az egész céljának összhangját; 3. 
kiküszöbölik az olyan elemeket, melyek már nem működnek közre az egész 
sikeréért; 4. az integrált szervezet felbomlásával, megszüntetésével.21 Termé
szetesen az integrált szervezet vezetésének :az a legfontosabb feladata, hogy a 
konfliktusokat az előzőleg említett első három módszerrel oldja fel. 

Olsen felárta az integráció és a konfliktus összefüggéseinek törvényét, me
lyet Tóth Imre Zoltán frappánsan kiegészítve adaptált.28 Az integráció és a konf
liktus közötti összefüggések áttekintését iaz 1. sz. vázlat szemlélteti. 

Olsen szerint az integráció és a konfliktus nem mondanak ellent egymás
nak, sőt kiegészítik, erősítik egymást. Szerinte minél nagyobb egy szervezet egy
sége, annál több konfliktust képes elviselni, és konstruktív módon felhasználni 
anélkül, hogy dezintegrálódna. Létezik a kettőnek egy bizonyos egyensúlya, s 
kívánatos, hogy ez az egyensúly az integrádó és a konfliktus lehetőleg minél 
magasabb szintjén alakuljon ki.29 

Következésképpen az integráció és a konfliktus összefüggCse terén rögzít
hetők a következő törvényszerűségek: 

- Kis méretű integráltság: kevés konfliktus, az integráló szervezetet me
revvé teszi. 

- Kis méretű integráltság mellett: a konfliktus növekedése szegmentálja 
(tagolja) az organizációt. 

- Az integráltság növekedése: kevés konfliktus mellett az intézményesí
tés növekedését eredményezi. 

- Az integráltság és a konfliktusok kiegyensúlyozott növekedése a szer
vezetet rugalmas-sá és hatékonnyá teszi. 

Ezek a megállapítások képezik a szervezeti integráció alapvető törvénysze
rűségeit. 

24 Kurnal Jozef: A szervezeti elemek elmélete. 3. kiadás, PWN Kiadó, Varsó, 1967. 229. 
old. (lengyelül). 

is Zleleniewskl Jan: Bevezetés a szervezés és vezetés elméletébe, Közgazdasági és Jogi 
Kiadó, Budapest, 1966. 55-61. old. 

26 Zieleniewski Jan: 22. sz. lábjegyzetben idézett mű, 155, old. 
':t1 Ugyanott. 
28 Tóth Imre Zoltán: Idézett mű, 341-342. old. 
29 Olsen M, E.: Idézett mű, (angolul). 
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Amikor a szervezeti integráció fontosabb kérdéseit elemezzük, feltétlen 
állást kell foglalnunk a<,zal a nézettel kapcsolatban, mely szerint az integráció 
megvalósításban nem a szervezeti az elsődleges, hanem az integrációt meg le
het oldani az integrált adatfeldolgozás bevezetésével is. Úgy vélem, hogy ez
zel az állásponttal vitába kell és lehet is szállni. 11iből célszerű e vita során 
kiindulni? Abból a rendszerszemléletű megközelítésből, hogy minden integrált 
szervezeti struktúra rendelkezik egy vezetési (al) rendszerrel. Ennek a vezető 
szervnek a vezetés gyakorlásához az integrációt alkotó végrehajtó (al)rendsze
rekből (rendszerben összefogott) információkra van szükség. Mégpedig olyan 
integrált információs rendszerre, amely eszköze egy integrált döntési rendszer
nek. Következésképpen egy integrált adatfeldolgozási rendszert csak egy J.n
tegrált információs ( és döntési) rendszer, valamint egy integrált vezetési rend
szer összefüggésében lehet értelmezni.30 

Az e területeken végzett kutatás feltárta, hogy az információs adatfeldol
gozás csupán az információs rendszer technikai vetülete. Alátámasztja ezt két 
német szakértö31 következtetése is, akik kijelentik, hogy az adatfeldolgozás,s-al 
szemben támasztott követelményeket nem elsősorban az adacfeldolgozás mű
szaki és szervezési lehetőségei határozzák meg, hanem a végrehajtási és az irá
nyítási folyamatok tartalmának és menetének integráltsága. Ezen belül az in
tegrált célok az integrált feladatok és funkciók, amelyek egységesítése az in
tegrált döntéshozatal modellrendszereinek ,segítségével lehetséges. 

Következtetésként rögzíthető, hogy az integrált adatfeldolgo<,ási rendszer 
a szervezeti integráció részét képezheti, de nem valósithatja meg annak felada
tát, hanem csupán ( részfeladatok megoldásával) segíti a szervezetileg integrált 
rendszert. 

A szervezeti integráció kérdéseit feltétlen vizsgálni szükséges a hadügy te
rületére kihatóan is - annál is inkább - mert az integráció fontosabb kérdéseit, 
törvényeit és törvényszerűségeit ezideig is a hadügy területét érintő anyagi
technikai szervezetek várhatóan elkövetkező integrációja érdekében vizsgáltuk. 
Elöljáróban rögzíthető, hogy az integráció törvényei és törvényszerűségei a had
ügy területén is érvényesülnek. Sőt, ha jól átgondoljuk, talán a hadügy területe 
volt az, ahol a ·szervezeti integrációt az elsők között alkalmazták. 

Már az ókori háborúkat, csatákat megvivó haderő integráns jellege kimu
tatható azzal, hogy egy vezér parancsnoksága alatt a csata, hadjárat megvívá
sára különböző kötelékek (gyalogság, lovasság) egyesültek, melyek során a ré
szek fegyelmezetten vetették alá magukat az egész érdekeit képviselő hadvez.ér 
akaratának. 

A háborúk kézműf.pari korszakában a munkamegosztás a haderőn belül to
vább fejlődött, megjelentek a tűzszerszámok és más műszaki ostrom es~közök 
stb., melyek a főtáborszernagy (mester generál) parancsnoksága alatt kerültek 
egyesítésre, illetve egységes vezetés :alá.32 E megoldás szinten bizonyos fokú 
integráltságot tükröz. 

30 Tóth Imre Zoltán: Idézett mű, 343. old. 
31 Leykauf H.-Winkellmann J.: Integrált adafeldolgozási rendszer a szocialista veze

tés eszköze. NDK Allami Kiadója. Berlin, 1970. (németül). 
32 Erről Engels „Az angol hadügy" c. munkájában (amely megjelent a Neue Oder 

Zeitung 1855. január a. és 9. számában) így ir: ,, •.. a főtáborszernagy. Ez a rang azoknak 
az időknek a szomorű maradványa, am1k0r a tudományt a katonához mélt.atlan dolognak 
tekintették és minden tudományos jellegű alakulat, a tüzérség és a műszaki csapatok nem 
katonákból álltak, hanem afféle nehezen meghatározható testületet alkottak, félig tudósok„ 
ból, félig kézművesekből, akiket külön céhben vagy korporációban egyesítettek a mester„ 
generál parancsnoksága alatt." Forrás: JCngels Frigyes: •. Válogatott katonai irásai" Zrfnyt 
Kiadó, Budapest, 1960. I, kötet. 194. old. 
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A gépi korszak háborúiban szintén találkozhatunk integrációs megoldások
kal még akkor is, ha ezeket abban az időben nem nevezték integrált szerveze
teknek. A második világháború során elvi és gyakorlati megoldásként alkalmaz
ták, hogy a gyalogságot megerősítették egy-egy feladatának megoldásához tüzér 
és páncéltörő, valamint műszaki és harckocsizó alegységekkel is, melyek egy 
(gyalogsági) parancsnok alatt mint integráns részek tevékenykedtek az egész 
sikeréért. Tipikus példáját lelhetjük fel az integrációnak a rohamcsoportok in
tegrációs szervezeteiben és tevékenységeiben. 

A Nagy Honvédő Háború során a hadtáp bizonyos fokú integráltsággal ve
zette a neki alárendelt szolgálati ágakat és integrációs jogkört gyakorolt az után 

-....,..~ és hátraszállítások szervezésében más (neki alá nem rendelt) ágazatok felé is. 

.. 

1 ;~-

A tudományos-technikai forradalom badiigyre gyakorolt hatásaként egy sor 
olyan tényező jelentkezik, amely szükségszerűen magával vonja a szervezeti in
tegráció fokozását, kiterjesztését. Az úgynevezett komplex technikai eszközöl: 
(amelyek műszaki felépítésében az egyre bonyolultabb műszertechnika, elektro
technika, optika, hidraulika. számítástechnika és más hasonlóan bonyolult jelle
gű technikai elemek dominálnak) - beáramlása a néphadseregbe az utóbbi évti
zedben számottevően felgyorsult - és egyre inkább integrált jellegű technikai ki
szolgálási követelményeket követelnek. Ezek barci-hadmlí.veleti alkalmazása, ve-
zetésük, technikai biztosításuk integrált, új, de legalábbis korrigált S7J!rvezet igé
nyét veti fel. 33 Ami az új típusú szervezetekben újszerű megoldásokat von maga 
után a harci alkalmazásban, a vezetésben és a kiszolgáló tevékenységben i,s. 

A komplex hadhechnikai eszközök alkalmazásának integráltságáról mmt 
különösen nem célom fejtegetésekbe bocsátkozni, mert ez külön tanulmány ke~ 
retét is kimerítené. Egy gondolat erejéig azonban megjegyezném, hogy a sokat 
emlegetett összfegyvernemi ·szemlélet, az integrációt tükröző összfegyvernemi 
szervezet bizonyos fokú integrációs összefüggéseket feltételez. Sőt, a korszerű harc, 
hadművelet az erők-eszközök koncentrált és integrált alkalmazását egyértelműen 
megköveteli. 

A vezetésre vonatkozó integrációs követelmények megfogalmazást nyertek 
.,A vezetési korszakváltás elé" c. tanulmányban34, amelyben a szerző rögzíti: ,, •.. 
a vezetési korszakváltás egyik fő jellemzője az lesz, hogy a szervezetek, szemé
lyek és vezetéstechnikai eszközök integrált felfogásban és rendszerben valósítják 
meg magasabb színvonalú, de tudományosan jobban megalapozott dönté
seiket ... ". 

A korszerű, főként a komplex eszközök anyagi-technikai biztosítása szintén 
korszerű megoldásokat követel. Ez elsősorban azt jelenti, hogy a jelenleg műkö· 
dö széttagolt rendszerben :az anyagi-technikai biztosítás funkcióit hatékonyan 
megoldani napjainkban már nem lehetséges. Lépten-nyomon, nap mint nap, olyan 
problémákkal találjuk magunkat szembe (csupán egy példát említek: a komplex 
technikai eszközök technikai kiszolgálásának problematikáját), melyek szülik a 
konfliktusokat, ellentéteket és ellentmondásokat. Pedig ezeket egy integrált, jól 
összehangolt rendszerben rövid idő alatt fel lehetne számolni. 

38 Dr. Deák Péter alez.: szükség van-e a hadtápbiztositás reformjára? Honvédelem, 
1976. 10. szám, 23. old. 

14 Dr. Dam.6 Lászl6 v6rgy.: A vezetés! korszakváltás elé. Honvédelem, 1976. 5. szám. 
59. 01<1. 
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A haditechnikai eszközök tökéletesedése, új eszközfajták rendszeresítését, 
új fegyvernemi és szakszolgálatok kialakulását eredményezi. Ezeknek megfelelő
en az anyagi-technikai biztosítás is új feladatokkal, szervezetekkel és módsze
rekkel gazdagodik. Mindez megerősíti az anyagi-technikai biztosítás már koráb
ban megindult differenciálódását. A differenciálódás ugyanakkor nehezíti az 
anyagi-technikai biztosítás egykézben tartását, az önállósodó ágazatok tevékeny
ségért-ek összehangolását, megosztja a rendelkezésünkre álló erőforrásokat, pár
huzamos és gazdaságtalan tevékenységek kialakulására ad lehetőséget. 

A differenciálódás ezen hátrányos következményeinek elkerülésére való tö
rekvés integrációs szü-'kséglet kialakulását eredményezi. Kézenfekvőnek tűnik te
hát - kiútként - az anyagi-technikai szervezetek integrációja, melynek szüksé
gessége egyre sürgetőbben jelentkezik. Bár a jelenleg önállóan működő ágazati 
rendszerek hatékonyságát nem lehet egyértelműen kétségbe vonni vagy alkalmat
lannak minősíteni, integrálásuk azonban sokáig már nem halasztható. 

A megoldás kulcsa egy össztechnikai szemléletű integrált anyagi-technikai 
szolgálat kialakítása lehetne, mely képes lenne átfogni a komplex technikai esz
közök anyagi-technikai biztosításának irányítását és végrehajtását. Egy Hyen meg
fogalmazott tézis bizonyos fokú szemlélet változást is kell, hogy előidézzen a~ 
integrált technikai biztosítási rendszerről sokak által eddig vallot nézetekben. 
Ezt dr. Deák Péter alez., a hadtudományok 1kandidátusa a szervezeti fcjleszté~ 
- anyagi-technikai relációjának - elismert kutatója így fogalmazta meg: ,, ... ma 
a vezető technikai ágazattal (és ez a ,szervezetekben is tükröződik). a járműtech
nikával kapcsolatban még sokan úgy képzelik el a technikai biztosítás egységes 
szervezeteit, hogy az átalakulás a páncélos és gépjármű technikai apparátus va
lamilyen hegemóniája alaján megy majd végbe."33 

Az anyagi-technikai szolgálatok integrációja érdekében ezideig - a már 
meghozott elvi döntéseken kívül - számos eredményes lépés történt. Ezek közül 
feltétlen meg kell említeni :az „egyesített technikai szolgálatok" és az „Egyesített 
javító műhelyek" kísérleti működésének tapasztalatait, amelyek előremutatóak, 
mert: 1. bizonyították, hogy a technikai biztosítás korszerűsítése terén az érin
tett anyagi-technikai szolgálatok integrációja járható út; 2. igazolták, hogy a 
haditechnikai eszközök állapotát jó és megfelelő szinten lehet tartani az integrált 
struktúrában működő technikai szolgálatok tevékenységével is; 3. alátámasztot
ták, hogy a komplex technikai eszközök javítása terén jelenleg mutatkozó (egy
re bonyolu'ltabb) probléma-komplexum alapvetően és racionálisan megoldható; 
4. lehetővé teszi a technikai biztosításra hivatott erők és e:.zközök koncentrált 
alkalmazá·sát, valamint a kapacitásokkal történő manőverezést; 5. modellként 
szolgálhat (kellő finomítással) a technikai szolgálatok jövőbeni integrációjához. 

Ugyancsak jelentős integrációra mutató tapasztalatot szolgáltatott az 1979-
ben lefolytatott hadtáp hadijáték, amelynek keretében az integráltan, összefogot
tan működő (az összekovácsoltság és az együttműködés alapszintjét elérő) fegy
verzet-technikai szervek munkája igazolta, hogy a célirányosan vezetett anyagi
technikai szervek a jelenleginél hatékonyabb tevékenységre képcsek.36 A központ 
hadtáp hadijáték előkészítése és végrehajtása során igen lényeges (és újszerű) 

35 Dr. Deák Péter alez. Idézett mű, 20. old. 
36 Dr. Bencsik István mk, ezds,: A vezérkar ATB képviseleti csoport tapasztalatai a 

a háborús veszélyeztetettség és az első hadművelet megszervezésének időszakában. Honvé
delem, 1979. 5. szám (különkiadás), 79. old. 
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körülményként jelentkezett az a tény, hogy a hadtápba integrált ágazatokon kí
vül működő anyagi-technikai szervek egy közös ( az integráció csiráját magában 
hordozó - kiemelés tőlem K. I.) irányító szerv vezetése alatt működnek.37 A 
hadtáp hadijáték keretében felső (hadászati) és az ezt követő hadműveleti szin
ten első ízben került 'kipróbálásra az anyagi-technikai integráció elméleti kutató 
munkával megalkotott szervezeti és működési modellje. Ennek legfőbb tanul
sága, hogy a modell (némi átdolgozás igénye meHett) kiállta a próbát.38 

Az integrációra vonatkozó elvi fejtegetés tartalma és az anyagi-technikai 
biztosítás integrált alapokon törénö megoldására irányuló gyakorlati tapasztala
tok lényege arra enged következtetni, hogy: 

- az anyagi-technikai biztosítás területén - már hosszabb idő óta felhal
mozódott és a haditechnikai fejlődés objektív tényéből eredő - megoldás"ra váró 
problémák, (amelyek már napjainkban is hátráltatják és a jövőben még fokozot
tabban rorithatják az anyagi-technikai szolgálatok tevékenységét és azok közpon
ti akaratot t:ívényesítő, összefogott vezetését) egyre inkább megoldásra érettek; 

- a megoldás legkézenfekvőbb módszerének az anyagi-technikai szolgálatok 
(kellő differenciáltsággal kialakított) integrációja tűnik, amit az e területen fo
lyó kísérletek pozitív tapasztalatai alátámasztanak. 

Ugyanis, mint az (a hadtáp hadijáték tapasztalatai alapján) igazolást nyert 
hogy: ,, ... az integráció eredményeként nem csökken, hanem inkább növekszik 
a katonai felső vezetés irányító, feladatszabó és ellenőrző feladata, lehetősége ... 
megállapíthatók voltak ... a fegyverzet-technikai szervek egységes ininyításának 
előnyei ... az integrációs törekvések hasznossága és az erre kidolgozott elgon
dolások helyessége.''39 

Atekinvtc az integráció fontosabb elvi kérdéseit és vázlarnsan a gyakorlati 
megvalósítás néhány lehetőségét - megítélésem szerint - néphadseregünkben 
megérett a helyzet arra, hogy az anyagi-technikai biztosítás végrehajtási és ve
zetési folyamatai egyaránt korszerűsítésre kerüljenek. E probléma megoldásárJ. 
is vonatkoztatható pártunk azon iránymutatása, mely szerint: a gazdasági haté
konyság növelésével, tudományos igényű munkaszervezéssel, a korszerű mód
szerek vezetésben és végrehajtásban töréntő alkalmazásával, igényes kutató mun
kával, a csoportérdekeknek a közös célok alárendelésévcl, a rendelkezésre álló 
erőforrások célirányos, koncentrált felhasználásával képesek lehetünk gondjain
kon scgüeni. 

s7 Turák János alez.: A fegyverzet-technikai törzs tevékenysége a politikai feszültség, 
központ hadtáp hadijátékon. Honvédelem, 1979. 5. szám (különkiadás), 115. old. 

3s Lévay Gábor mk, ezds,: A központ hadijáték tapasztalatai az anyagi-technika bizto• 
sítási rendszer korszerűsítésére kialakított elgondolásokra vonatkozóan, Honvédelem, 1979. 
5. szám (különkiadás), 78. old. 
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IN'l'EGRACIO 

Kismérlékü 

t 
Kismértékű integráció nagy mértékű konflik
tussal párosulva a szervezetet decentralizált, 
változékony állapotban tartja, amelyben a vál
tozások kevésbé irányítottak, sót anarchikusak 
is lehetnek. 

Eredmény: SZEGMENTACIO 

Kismértékű integráció a konfliktus elnyomását 
teszi lehetővé. Ezáltal a szervezet merev lesz, a 
változásokra rendszertelenül, átmenet nélkül ke
rül sor. 

Eredmény: MillREVSllG 

( 

Nagy mértékű 

T 
Nagy mértékű integráció a konfliktus elnyomá
sával párosulva, centralizált, erősen statikus 
szervezeteket alakít ki. Ezekben a változás rit
kán, esetenként drasztikus formákban követke
zik be. 

Eredmény: INTllZMllNYESITllS 

Nagy mértékű integráció nagy mértékű konflik
tust engedhet meg. Ebből a szervezet olyan elő
nyökre tehet szert, mint: a rugalmasság, folya
matos és fokomtos változás. 

Eredmény: RUGALMASSAG 
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