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rába sorolható folyamatait- többek között a technikai biztosítást is - produktív, termelő tevékeny
ségnek minősíthetjük.) 

Az előzőleg kifejtettekből következően a szervezeti felépítésnek meg kell felelnie: az anyagi 
termelés adott állapotának és folyamatai jellegének; továbbá a szervezeti belsc'í feltételeknek és a 
környezeti hatásoknak. Ugyanis a szervezeti struktúra önkényes kialakítása, illetve változtatása ese
tén létrejövő zavarok jelentős mértékben gátolhatják, vagy meghiúsíthatják a vezetést és cbböl 
következően a szervezet működését is. Ezért a munka jellegére ~oda kell figyelni", mert azok (álta
lános és az egyes dialektikáját figyelembe véve) befolyásolhatják a kiszolgáló (szolgáltatói) tevé
kenységeket, eltérhetnek az általános „termelési" tevékenységektől és kihathatnak a struktúra alakí
tására, korszerűsítésére. 

igy a kiszolgáló {technikai biztosítási) munkafolyamatok a kiivetkező lénrtKes jegyeket riJelik 
meg11kon: 

1. A munka tárgya általában a technikai biztosítási (kiszolgálói) tevékenység végeredménye. 
2. A technikai biztosítás tekintetében aszerint, hogy az eszközök szállíthatók-e vagy helyben 

kell megjavítani, beszélhetünk műhelyekben folyó és helyszíni technikai biztosító {javító, technikai 
kiszolgáló) tevékenységről. 

3. A technikai biztosítási tevékenység helyétől függetlenül a munkára rányomja bélyegét a 
hibamegállapító ( diagnosztikai) jelleg, ami azt jelenti, hogy a tevékenység {pl. javítás) megkezdése 
előtt meg kell keresni a zavart okozó hibaforrást. 

4. A hibamegállapítás után meg kell tervezni a munkát és el kell végezni a kiszolgálási felada
tot, amely bár sok standard elemből állhat, de nem annyira standardizált, hogy új variációs eleme
ket ne kellene belevinni. Ezért a technikai biztosításban dolgozóknak magas fokú kreatív képessé
gekkel kell rendelkezniük, mert a hibát többféle módon is lehet javítani, mivel nem mindig állnak 
rendelkezésre (főként az újonnan rendszerbe állított technikai eszközöket érintően) javítási tech
nológiák, illetve műveleti sorrendek. 

5. Számos műszert és berendezést ( célműszerü kell jól ismerni és alkalmazni. Ezek azonban 
- annak ellenére, hogy alkalmazásuk is komoly szellemi munkát igényel - csak a szellemi erőfeszí
tés egy részétől mentesítik a munkavégző személyeket. 

6. A munka zöme az előzőekben foglaltak ellenére kézi jellegű. Annak ellenére, hogy egyes 
műveletek és mozzanatok gépesítve lehetnek, a munkavégzés volumenére nem ezek a jellemzőek. 

7. Az előző pontban foglaltak alapján a technikai biztosítást felölelő szolgáltatói tevékeny
ség nagyfokú kézügyességet igényel. {A munka jellege miatt automatizálás még hosszabb távon 
sem képzelhető el.) 

8. A technikai biztosításra (mint mint kiszolgáló tevékenységre) jellemző a készenléti jelleg, 
ami a munkát bizonyos mértékig szokásossá teszi, passzív és aktív időszakok váltják egymást. 

9. A feltorlódó - hadrafoghatóságot befolyásoló - technikai biztosítási feladatok időszakon
ként nagy munkaintenzitást követelnek a felmerülő igények kielégítése érdekében. 

10. A munkavégzők (főként a helyszíni kiszolgálások és javítások alkalmával) közvetlen kap
csolatban vannak az alkalmazókkal, üzemeltetőkkel. Így gyakran a munkavégzést figyelemmel 
kíséri a „gazda". 

11. Főként helyszíni kiszolgálások és javítások alkalmával a munkafolyamatok ellenőrzése ( és 
az esetleg előforduló hibák korrigálása) ugyancsak annak a munkavégzőnek (munkacsoportnak) a 
feladata, aki a munkát egyébként is végzi. 

12. A technikai biztosító tevékenység - mint kiszolgáló munka - tartalmának változása alap
vetően a munka tárgyától {vagyis a technikai eszköz bonyolultságától) függ. Másodlagos szerepe 
van ebben a munkaeszközök és a technológia korszerűsítésének, tökéletesítésének. 

Kíin-tkaúk1j1pm tlz tmlltctt (12 pontban feborolt).1dlwu:Jfk olyan sajátosságot kölcsönöznek a 
fegyverzet-technikai kiszolgáló munka szférájába tartozó technikai biztosítú tevékenységnek, ame
lyek miatt a mcg1·c1Mrltd.r dljdh1íl ktnbo:.;rit! .i"Zrrrrzdtk rtmktúdj11 ti kt!! h!lf.J 1/rjm dmm kicw!ydl!í (pl. a 
hi1r(IJ/1í) /fdkenp/yet /ii!J t.11r; ,zm r::11tklt/íl. 
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Sőt, a kiszolgáló kötelékek között - azok rendeltetésétől függöen - is van strukturális eltérés, 

mert a szervezeti felépítésnek számos feltételt kell kielégítenie. E feltételek egy kisebb általános jel
legű, nagyobbik része pedig a tevékenységek lényegéből adódik. Pl. a harcoló kötelékek tűzeszkö
zei minőségileg különböznek a kiszolgáló alakulatok tűzeszközeitől. Eltérés lehet a kiszolgáló ala
kulatok struktúrái között is, mert pl. más egy ellátó és más egy javító kötelék szervezeti felépítése. 
Mert a kiszolgáló tevékenység is legalább olyan sokrétű, mint egy harcoló alakulat tevékenysége, 
vagy a termelésben pl. a gyártás folyamata. Ezért a struktura korszerűsítésekor csak egy adott tevé
kenységi kört ellátó (de az általános szolgáltatói, kiszolgálói jellemzőkkel is rendelkező) szervezet 
felépítésére vonatkozóan célszerű állást foglalni. E célból a fegyverzeti és technikai szolgálat techni

kai biztosító kötelékeit választottam ki. 
Vegyük kiinduló alapként a technikai biztosítást, ahol meghatározott eszközcsoportok 

komplex technikai biztosítására kell kialakítani megfelelő struktúrát. hasonlóan a más jellegű tevé
kenységekhez a technikai biztosítás folyamatait is meg lehet oldani több fajtájú szervezeti felépítés
ben. (Ez persze csupán az adott tevékenység jellegének megfelelő szervezeti felépítésre vonatkozó 
általános elv érvényesülése mellett igaz, mert az olyan folyamatokat, amelyek vertikálisan magas és 
keskeny struktúrát igényelnek, nem lehet hatékonyan megoldani széles és lapos szervezeti felépí
téssel.) Ismeretes, hogy a gazdasági jellegű folyamatokban - ilyen a technikai biztosítás is - több
féle ( optimálist közelítő) megoldás lehetséges. Ebből következően egy bizonyos tűréshatáron 
belül a struktúra kialakítható ( ugyanazon körülményeket feltételezve is) eltérő módon. Tehát nem 
lehet kimondani (amit katonai vonatkozásban számtalanszor megteszünk), hogy eg'f adott techni
kai biztosító kötelék szervezeti felépítése az adott körülmények között a legmegfelelőbb. 

Ugyanis a katonai környezetben folyamatos változások mennek végbe. Az új technikai eszkö
zök rendszerbeállítása permanens jellegűvé vált. Ez ugyanis kihat mind az alkalmazói, mind a 
kiszolgáló szervezetekre. Továbbá pl. egy azonos struktúrájú magasabbegység feg'fverzeti vagy 
gépjármű javító műhely környezete is lényeges befolyást gyakorolhat a polgári dolgozókkal tör
ténő feltöltésére és a munkaerő biztosítására stb. Tehát a környezetben is felgyorsult, folyamatos 
változások mennek végbe, amelyeket a hagyományos ágazati vagy funkcionális struktúrával egyre 

nehezebb követni, illetve megvalósítani. 
Bár a gyakorlat azt igazolja, hog'f a kiszolgáló tevékenységben (amely sok esetben bonyolul

tabb mint a gyártás) a munka kézi jellegű. Ezért annak gépesítése csak részlegesen képzelhető el, 
automatizálása pedig egyelőre még megoldatlan. A struktúra kialakítása érdekében mégis olyan 

törvényszerűség uralkodik, hogy: 
- ipari tömeggyártásszerű tevékenység esetén a vertikálisan tagoltabb, keskenyebb szervezeti 

felépítés a tipikus; 
- az egyedi gyártást megvalósító, nagyobb kézimunka igényes szervezetekre a kevesebb szint

ből álló, szélesebb talpazatú (piramisszerű} struktúra a jellemző. 

A kiszolgálási, javítási tevékenységben a struktúra alakulását befolyásolja a munkát végző erök 
és eszközök irányításakor felmerülő koordináció igénye is, ami a komplex technikai eszközöknél a 
komplexitás arányával együtt fokozódik. Tehát a technikai biztosító kötelékek felépítése, kialakí
tása mélységében és szélességében eg'faránt ~ kellő mértékben - tagolva tűnik célszerűnek. {Meg
jegyzendő, hogy a legújabb kutatási eredmények szerint nemcsak tipikusnak tekinthetjük a lapos 
vagy magas struktúrákat, hanem - meghatározott feltételek között - a leghatékonyabbnak is.) 

Kmzmi szcn ezeti J/rukt1íra alkalmaú1á11ak lehdrfüt,c 
a Jtr:yurztti ú technikui _rzolr.álat hth,i!k,ú bizflis!Írí ki!!clikául 

A technikai biztosításra hivatott katonai szervek struktúrája jelenleg ágazati, funkcionális, 
illetve az ágazati-funkcionális felépítés jegyeit tükrözi. Jelenleg gyors és jelentős változások ( új esz
közök rendszerbeállítása, harci viszonyok között a technikai eszközök gyors és váratlan helyváltoz
tatása) a technikai biztosító szervezetektől minden eddiginél nagyobb rugalmasságot és alkalmaz-
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kodást követelnek meg. Erre azonban a ha,gyományos hierarchikus és főként annak döntési rend
szere változatlan formában csak bizonyos fokig alkalmas. Ezt szem előtt tartva az elmúlt években 
kiemelt hangsúlyt kapott a horizontális koordináció problematikájának feldolgozása. Ezzel párhu
zamosan kialakulóban van a horizontális koordináció alkalmazása is. 

Az említett folyamatok két új struktúra típus alkalmazását tették lehetővé: a matrix és a pro
jekt struktúrákat. Napjainkban tehát a meglevő hierarchikus ágazati-funkcionális struktúra mellett 
( egy azon szervezeten belül és egyidejűleg) alkalmazható a matrix és a projekt struktúra is. 

A projekt t'df)' más néven urtikális szrrnztt a hierarchikus több célú szervezettel szemben egy
célú. Itt mindazon erők és eszközök (források), amelyek ahhoz szükségesek, hogy elérjék a speciá
lis célt, elkülönülnek az {ágazati)-funkcionális struktúrától. Ezeket az önálló egységeket a projekt
vezet6 irányítja. A projekt vagy átmeneti struktúra a szervezetfejlődés olyan állomása, amely a vál
tozáshoz való jobb alkalmazkodást szolgálja. A projekt vezető tekintélye olyan jelentős, hogy a szá
mára szükséges adatokat, informácikat más egységektől is megkérheti és szükség esetén utasítást is 
adhat számukra. Megjegyzendő, ho1,,1' a projekt felépítése is funkcionális jellegű, mert tevékeny
sége különböző funkcionális területekre osztható. Egy-gy projekt szervezet az adott időszakra 
vonatkozó {átmeneti jellegű) célstruktúra. {Ez azt is jelenti, hogy a bemenet egy eszköztípus vagy 
eszközcsoport.) Célszerűnek látszik alkalmazása egy eszköztípus rendszerbeállítása folyamán 
mindaddig, amíg a technikai biztosítás beilleszthetővé nem válik az általános technikai biztosítási 
rendszerbe. A technikai szolgálatok integrációja következtében vertikális koordináció igénybevéte
lével, kialakított projekt struktúra - mivel dinamikus jellegű - minden bizonnyal gyakori lesz alkal

mazásának létjogosultsága. 
Ezt követően tekintsük át a mátrix Jtmktúrát. mert a fegyverzeMechnikai kiszolgáló szerveze

tekben ennek alkalmazása is lehetségesnek, illetve esetenként szükségesnek mutatkozik. A mátrix 
struktúra lényegében átmenetet jelent a funkcionális és a projekt struktúra között. Olyan multidi
menzionális struktúra, amit azért hoztak létre, hogy a funkcionális (hierarchikus) struktúrában 
megkíséreljék maximalizálni az erőket és minimalizálni a gyengeségeket. Vagyis kombinálja a stan
dard vertikális (hierarchikus) struktúrát egy prokekt oldalirányú vagy horizontális struktúrával. 

A mátrix szervezet fő előnye a célok közötti egyensúly megteremtése, legfőbb hátránya pedig, 
hogy egy-egy alsóbb vezetőnek vagy dolgozónak kettő ( esetleg több) főnöke is lehet. Ugyanis 
ezek a vezetői, illetve beosztottak vertikálisan a funkcionális egység vezetőjéhez tartoznak, hori
zontálisan pedig a projekt vezetőhöz vagy koordinátorhoz. Az ilyen szituáció magában hordozza a 

gyakori konfliktus lehetőségeket. 
E tekintetben kialakulhat olyan helyzet, amikor a projekt vezető (koordinátor) úgy érzi, hogy 

a hatásköre nem elegendő a funkcionálisan szervezett kötelékek (szervezetek) vonatkozásában. 
Ugyanakkor a funkcionális vezetők pedig azt kifogásolhatják, hogy a projekt-koordinátor beleavat
kozik a számára illetéktelen dolgokba. Az ilyen és hasonló problémák megoldásának kulcsa a 
jogok, kötelességek és feladatok pontos behatárolása, definiálása olyan elvi iránymutatással, hogy a 
projekt koordinátor határozza meg mit kell tenni és a funkcionális egység felelős azért, hogyan kell 

azt végrehajtani. 

Megismerve - a jelenleg Illűködő ágazati és funkcionális statikus struktúrák mellett alkalmaz
ható - mátrix és projekt dinamikus jellegű struktúrákat, felmerül az a kérdés, hogy milyen felépítés 
felel meg legjobban az adott fegyverzet-technikai kiszolgáló ( technikai biztosító) szervezetnek. 
Ennek eldöntése egyáltalán nem könnyű feladat, mert egy adott szervezetre számtalan tányező hat. 
Valamennyi tényező hatását lehetetlen eredményesen szintetizálni. Ezért az tűnik célravezető 
megoldásnak, ha meghatározzuk azokat a tényezőket, amelyeknek hatásával minden körülmények 
között számolni kell. Az ilyen tényezőket az egyik amerikai vezetési és szervezési szakember {R. 
Youker) kulcstényezőnek nevezte el, mert viszonylag állandóak és nagy részük bármely szervezet 
esetében alkalmazható a szervezeti struktúra átalakítására vonatkozó döntések meghozatala kiala

kításának megkönnyítésére. 
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A szervezetnek megfelelő struktúra kialakítására vonatkozó kulcstényezők közül a legfonto
sabbakat és azok hatását a következő táblázat mutatja: 

A szervezetre, iHetve 
hatása Funkcionális 

1 

Mátrix Projekt tevékenységem: hat() 
kulcstényezők 

' ' a struktúra alkalmazása esetén megnevczl"Se ' ' -
1 2 

1 

J 4 

Technológia állandó 1 bonyolult új 
Bizonytalanüg alacsony magas magas 

Komplexitás alacsony 1 közepes mag,ts 

Időtartam rövid 
1 közepes hosszú 

Méret kicsiny közepes nagy 

ronto~~ág alacsony 1 közepes nagy 

Fogyasztás sokféle közepes 

1 

azonos 

Belső kölcsönös függés lk (interdependcncia bebő) alacsony 

1 

ozepes 

1 

mag.is 

Szervezetek közötti 
kölcsönös függés 

1 közepes (külső interdependencia) magas alacsony 

Kritikus idő alacsony 1 k_özcpes magas 

Kritikus források függő függő függő 

Differenciáltság alacsony 1 magas közepes 

-
A kulcstényezők figyelemhcvételét a kiit'rtkwJ alkalmazási példán kanztiil lrthctjük mtJ!, rildgrr 

ran: 
- ha egy szervezet kicsi, de sokfajta eszköz javítását oldja meg és az alkalmazott technológia 

nem változó, akkor részére a funkcionális struktúra a legjobb; 
- nagyméretű, komplex javítást folytató, nagy fontosságú javító szerv számára a projekt 

struktúra kedvező; 
- sok komplikált technológiát alkalmazó közepes méretű javító szerv számára a mátrix felépí

tésű struktúra felel meg legjobban. 
Milyen struktúra kialakítása tűnik célszerűnek a fegyverzeti és technikai szolgálat javítóműhe

lyeinek korszerűsítésében? Mint az előzőekben láthattuk, ez a kukstényezőktől függ. Viz.rr,á/jNk 
mer, " katonai jal'ÜÓ .rztrtckd ú aztJk lfl'ékn~J'.rét,át a kukst(nyezrfk kritériNmtJinak tükrében. 

1. Attól függően amilyen mértékben újabb típusú technikai eszközök kerülnek a néphadse
reg rendszerébe, a profi.! bővülésével a javítási tevékenység kiszclesül. 

2. A javítási technológia - főként magasabb fokozatú (közepes és nagy) javítások esetén -
ugyanolyan bonyolult, mint a gyártási folyamatban a készreszerdés. Sőt, ha a hiba megállapítását 
(hibakeresés, diagnosztizálás) is figyelembe vesszük, akkor megállapítható, hogy a javítás sok eset
ben bonyolultabb, mint a gyártási folyamatban a késztermék szerelés. 

3. A meghibásodások változó gyakorisága és a javítandó technikai eszközök térbeni diszlo
káltsága, a munkavégzés körülményeit bizonytalanná teszik. 

4. A javítási szakemberek (specialisták: mérnökök, technikusok, mesterek, szerelők) általá
ban 2-(6-8) közötti technikai eszköz javítására képesek. Így tevékenységük a specializáltság és az 
,,univerzálisabb javítási lehetőség" között helyezkedik el. 

5. A szakemberek képzettsége (és ennek következtében tevékenységi köre) erősen differen
ciált, attól függően, hogy milyen bonyolultságú technikai eszköz tartozik hatáskörükbe. 
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• 6. Az integrált technikai biztosító (javító) kötelék tevékenysége ezzel szemben komplex jel
legű, mert a hatáskörébe tartozó valamennyi technikai eszköz javítását meg kell oldania. 

Az előz()ekben kifejtett kritériumok figyelembevételével a fegyverzeti-technikai javító szervek 
struktúrálása terén a köl'dkező korszmfo'tért c/1!.rtg,írl ki1átktztdéstket riigzt'tht{iitk: 

( l) A javító szervek jelenlegi ágazati-funkcionális struktúráját célszerű átfejlesztcni a funkcio

nális struktúrába. (Ez azt jelenti, hogy - még az integráció megvalósítása esetén is - célszerű a 
műhelyek belső struktúrájában a funkcionális jelleg erősítése, ami pl. a csapatműhelycknél többek 
között az ágazatok összevonásában, a struktúra szerkezeti átalakításában - pl. elektronikai terület 
kialakítása - és az egyes azonos tevékenységek, pl. gépes munkák, akkumulátor töltés, festés stb. 
funkcionális keretek között történő megoldásában nyilvánulhat meg.) 

(2) A funkcionális struktúrában működő közepes méretű javító szervek (pl. magasabbegység 
és seregtest javító kötelékek), amelyeknél többféle és komplikált javítási technológiát szükséges 
alkalmazni - célszerűnek tűnik - a funkcionális ( vagy ágazati-funkcionális) statikus struktúrával 
párhuzamosan a dinamikus jellegű mátrix struktúra alkalmazása is. 

(3) A funkcionális struktúra mellett (különösen nagyméretű központi javítószerveknél) cél
szerű a projekt struktúra alkalmazása, főként a nagy fontosságú és komplex javítások esetében. 

(4) A komplex technikai eszközök javításához kialakított struktúrákban célszerűnek tűnik a 
mátrix struktúra alkalmazása, a horizontális projekt koordinátor alkalmazásával, aki a főanyagnem 
felelős javító szerv képviselője lehetne. 

(5) Ugyancsak célszerűnek tűnik a vertikális projekt struktúra alkalmazása az új eszközök 
rendszerbeállítása során, amikor az új eszköz technikai biztosítására kiemelt figyelmet kell fordí
tani. (Kiszolgálási és javítási technológiák, alkatrész és fődarab biztosítás, technikai szakkáderkép
zés, üzemeltetési rendellenességből adódó meghibásodások feltárása stb.) 

(6) Nem zárható ki a javító szervek, funkcionális (ágazati-funkcionális) struktúrájával párhu
zamosan a dinamikus jellegű mátrix és projekt struktúrák együttes alkalmazása sem. Pl. olyan eset
ben ( egy magasabb egység vagy .seregtest javító műhelynél), amikor egy bonyolult felépítésű 
komplex technikát állítanak rendszerbe és ennek technikai biztosítását kell rugalmasan megoldani. 

Örszer,ez1'e rögzíthető, hogy a fegyverzet-technikai és más kiszolgáló szervek kategóriájába tar
tozó javító kötelékek struktúrája - sajátosságaikból kifolyólag - el kell, hogy térjen a nem kiszol
gáló szervek (pl. harcoló szervek) struktúrájától. Az eltérés az ismert statikus (ágazati és funkcioná
lis) struktúráknak más dinamikus (projekt és mátrix) struktúrákkal történő kiegészítése útján is 
megoldható. Így nem feltétlenül szükséges a raj, szakasz stb. k:ötelékszervezés, hanem helyette a 
célnak megfelelően alkalmazhatunk részleg, csoport, műhely stb. megnevezést. E megoldások biz
tosító szervek strukturális korszerűsítésére egyértelműen adaptálhatók. 
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