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(A szervezési lehetőségek érvényesülá€nek köriiüményei)

Jtitoscsók Miklós|

A SZEKTOR fedőnéwel jegyzett honvédségi szintű átalaKtási fel-
adat leállításával új fordulatot vett HADEROREFORM, mára döntó
szakasához érkezett. Sajátságos módon kerültünk abba a helyzetbe, ami-
kor a csapatszervezetek átalakítása folyanatában, az átdiszlokálások, át-
c§oportosítások beindulásáva| eryidejűleg kell előkészíteni a felsószintű
vezetószervek kialakítását, valamint a központi logisztikai szewezetek
létszámcsökkentését és struktúía váltását.

Ma és az elóttünk álló időszakban a mennyiségi változások mellett
először jelennek meg az eryre tóbb (nem csak logisztikai) területen fel-
színre töró minóség jegei. Példa erre az új rendszerű kiképzá elókészí-
tése, a kiképző központok felállításával a feltételek megteremté§e, a csa_

patok célirányos feltóltése, kategorizálása és alkalmass á tétele ahazai és

nemzetközi feladatok végrehajtrására, a jelenleginél korszerúbb száraz-
földi technika hadrendbe állítása, a régiek lecserélése, és nem utolsósor-
ban a nemzetgazdaságra fokozottabban támaszkodó logisztikai rendszer
kiépítésének megkeÁése, az ágazati ellátáson belül új működési formák
kialakítása.

A felgyorsult haderőfejlesztés szédületes ütemét az álloínánytáblák
váltása, a módosítások gyakorisága hűen tükíözi. A hivatásos állomány
meghatározó hányada hosszabb idó óta szinte mással sem fogla|kozik,
mint az állománytáblák kialakítása, a jóváharyott szewezetek feltöltése,
illewe működóképe§ségének megteremtése, majd azoknak a gyakorlati
élethez igazítása. Lósd az 1. sz. ábrát.

Ebben az újra és újra ismétlődó körforgásban szükégesnek tartom
eg5l pillanatnl megállással elvégezni a szervezés terén kialakult helyzet
elemzáét annak érdekében, hory az összefüggések fe|tárásával levon-
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hatóak leglenek mindazon következteté§ek amelyek a további felada-
tok sikeres végrehajtrásához játulhatnak hoz^í.

Mindezekelótt érdemes felidézni a szewezés lexikonokban rögzített
fogalmát:

"A szgtezh: vezetési funlrció, egnlttal olyan alkotQ szellemi uvékeny-
ség amely meghatórozott céI érdelében mmkafolymatokat é§ az ellátá-
sukm hivaatt szenlezetekt hoz létre, vag fejleszt, előírja múkiidésük tar-
ulmi és fotmai rendjét, tevéknységekt és eóftnósokat rendel eguóshoz
és hangol össze.

A megllaűrozás a cél elsődkgességét hangsúlyozza, ennek rendcli aló
a folyamatoN s ez u,tóbbialouk pelig a szervezai strukttltúk kialakítósót.
Ez a céI-folyamatszefvent összeíiigés a szetvezés olyan alapelve, melynek
bennása ókalónos lóverclménynek te kinthetd.

L
A élmeghatározás lényege

Az összeíiiggésck feltárdsához élszerú e hader$fejlesztés é|iából
és tartrlmáMl kiindulni.

1.) Hadsertgúnk átotakítá§s az 1980-as évtized közepétől kisebb
megszakít ísoktól elt€kintve folyamato§ kihíviá§t, u§/anakkor megpóbálta-
!ást jelent a személyi állomány sámára.

Az átalakítások döntő motívációja korábban a haditechnikai eszköz-
parkban bekövetkezett váltoaá§okhoz köt&ött, illetve a szövetségi rend-
szeren belül eg5l korszeníbbnek ítélt strukturális átrendeódéshez kap-
csolódott. Napjainkban viszont elsősorban a biztonságpolitikai elgondo-
lások és döntése§ az ország teherbíó képe§sége, a költ§égvetés lehetó-
ségei követelik meg a regi szervezeti keretek lebontását, mely mellett
meghatároá az orság NATO csatlakozásának politikai sándéka, az ab-
Ml eredó feladatok elókésátése.

Nem lebecsülve a RUBIN, GERECSE, GAMMA, SZEKTOR fe-
dőnevekkel megjelölt átalakítrási feladatok jelentóségét, koncepcionális
értékeit, tapasztalatait ma már nflvánvalóvá vált, hogy az l97.6N h6t-
rrlév6 idiiszelóban a Ma85nr Honrddség átalakíttisi periódusa tiirté-
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nelnén€k szinle példáüan na§§ógrendú és bonyolul§ágú szalrasza
losz, melynek sikeíe§ lezáíá§a eryben a továbbfejlódés záloga.

A feladat megoldrása a honvédség jelenlegi Mke állományára hárul
és a végrehajtás sikere mind a vezetfi mind a végrehajtó szewezetektől
nagdokú hozzáért&t, áldozatvállalást feltételez Különexen érthetóvé
válik e kitétel mindenki számára akkor, ha belegondol a feladat és a vég-
rehajtására rendelkezésre álló idó komponensek konkét adataiból leve-
zethetó következtetésekbe.

2.) Jó esetben is alig több mint néhány hónap óll rendellczésrc
olyan MH szintú feladatok negvaló§ít6§árs, miDt

a.) c§rPstta8oz&tban:

- a hadrendi elemek számának csökkentése,

- új szewezetek létrehozása,

- a sorállomány kiképzési rendszerének átalakítása, a kilenchónapos
sorkatonai szolgálat bevezetése,

- a létrehozott kiképzó központok múködési feltételeinek bizto§í.-
tá§a,

- az 199? . éx végére jóváha§ott lét§zámok beállítása,

- szerződéses sorkatonai beosztások jelentós növelése,

- a közalkalmazotti létsám dra§ztikus csökkentése,

- a ti§zthelyettesi lét§zám jelentós növetése, nelynek |étsafunfede-
zet€ több árig tartó képzes útján valósítható meg,

- szeívezeteken b€lüli átalakítások végrehajtása,

- minósített időszaki logisztikai bizto§ítá§ rendjének módosítása,

- a szervezési feladatokkaI eryűüjáró technikai eszköz és anyagát-
csoportosítások tervezése, szervezése, végrehajtása,

- a nemzetközi feladatokra kijelölt csapatok felkészítése a vállalt
kötelezettségekból adódó feladatok teljesítésére,
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- csapatvezetés rendszerének módosítása, vezetési okmánvok átdol-
gozása.

b.) Vezetó szervezeteket érintően:

- a Honvéd Yezérkar új struktúrájának kialakítása, az MHP-ság
megszüntetése,

- Haderőnemi vezérkarok létrehozása,

- Logisztikai Fői gazgatóság létrehozása,

- a vezető szervek elhelyezésének rendezése,

- a Honvéd Vezérkar működési hátterének megteremtése (Logisz-
tikai Támogató Dandár létrehozása), -

- az MH új béke és háborús hadrendjének kialakítása,

- új vezetési módszerek és eljárások kimunkálása, majd bevezetése.

3,) Miben nyilvánul meg a vezetószenek feladata?

A leglényegesebb feladatokra kiterjedő felsorolásból kitúnik, hog;l
a vezetőszervek átalakulásával egyidejűleg döntő folyamatok zajtanak-á
csapattagozaton belül, melyek szervezett levezénylése., az egész áta]rakj-
tás kézben tartása a különböző vezetési szintek siámára elJmi követel-
ményként fogalmaádik meg.

Az átcsoportosítiá§i tervekből körvonalaódó feladatok szakzerű elő-
készítésével, a végrehajti{s szabályozására - irányítására kikülönített ve_
zetési csoportok hatékony működésével lehet reális eséIyúnk a káosz, a
pazarlás, a különböző szintű események, illeWe visszaéléiek elkerülésé-
re.

Amennyiben a vezető szervezetek saját átalakulásukkal lesznek ki-
záólag elfoglalva, a béke hadrendben máradó csapatokra háruló trjbb-
letfeladatok végrehajtása a szervezési változások végrehajtásával szem-
ben_elótérbe kerülhet, ami egyben maga után vonhátja a helyi érdekek
érvényesülését, uryanakkor az MH érdekeinek háttérbe szorulását.
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4.) Mindezekmellett különösenjelentős a központi logisztikai szer-
vezetek szerepe, melyek szintén saját átalakulásuk közepette hivatottak
a nagytömegben beáramló anyagok, technikai eszközök átvételére, be_
tárolására, a béke feladatok bíztosítására, a nyilvántartások megbízható
vezetésére, az elszámoltathatóság feltételeinek fenntartására.

Túlzás nélkül állítható, hogy a felső vezetés által 1997-98. évekre
célul kitűzótt életképesség fenntartása döntóen a logisztikai szervezetek
műkii<lóképességének megőrzésétől ft.igg. Ebből adódóan különösen fon-
tos a következó blokkban kifejtett szervezési elemek érvényesítése.

II.

A szervezési elemek aktualizált íartalma

Ez év méghátra\évő időszakában tehát - az MH alaprendeltetéséból
adódó feladatai vógrehajtására vonatkozó képességek megőrzése mel-
lett - várhatóan sikeresen befejeződik a csapatok strukturális átrende-
ződése, létszámuk csökkentése, a technikai eszköák és anyagok átcso-
portosítása, a kiképzés és a sorállományváltás új rendszerének beállítása,
a központi logisztikai szervezctek átalakítása, az új támogatási formák
bevezetésének előkészítése, továbbá a felső- és középszintű vezetószer-
vek átalakítása (annakkeretében a logisztikaivezetőszerveklétrehozása,
működési mechanizmusai kimunkálása). Ld sd 2. sz. ábrát.

AZ előttünk álló feladat logisztikai tartalmából- aktualitását és meg_
hatfuozó szerepét figyelembe véve - a szervezési elemek kibontása kű-
lönöscn nagy jelentóséggel bír. Ennek kapcsán indokolt számbavenni a

szervezési elemeket alkotó összetevőket, azok megvalósításához vezető
legcélszerűbb lépéseket, a kózelmúlt szervezési tapasztalataí felhaszná-
lásával aj ánlható módszereket.

Áltatános érvényú szenezési elemeknek tekinthetők:

1.) A célok eryértelmű és pontos megfogalmazása,

2.) A célok eléréséhez vezetó utak kijelölése, a feladatok meghatá-
rozása-

3.) Szervezési elvek és követelmények kiadása.
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4.) A szervezetek állonánytábla javaslatainak összeállítása:

- lét§zámkeretek

- műkódési formák

- szervezeti tagozódás

5.) Álománytábla javas|atok egleztetése, véleményezése.

6.) A jóváharyott állománytáblák a|apján a Szervezeti és Műktidési
Szabályzat (munkaköri leírások) kidolgozása.

7.) Az új szemezet működteté§e, a szükségessé váló szervezeti kor-
rekciók elvégzése.

A felsorolt szervezési elemek legfontosabb áttalános és logisztikai
összetevóit a konlrlét átalakítási íeladarba ágnzva célszerű kibontani.
Ezáltal közelebb hozható és életszerűbben jeleníthetó meg a különben
elméleti síkon maradó gondolatkör, Résztetesen írÉrgralva az cgres ele-
mek tartrlmát §ámo§ kiivetkcztetó§tle tiyílik lehetó§é& melyek az aláb-
biok szerint í.rgalmazbatók meg:

1 .) A je|enleg folyó árnlnkítás élioi kiizötl sze]ePelnek

- a haderó megváltozott feladataihoz igazított struktúra kialakítása,

- §zervezeti, infoímatikai, logisáikai kapcsolódási pontok kiéPíté§e
a NATO csatlakozás, a PFP, PARP és más nemzetközi kátonai együtt-
múk<r,désből adodó feladatok sikeres végrehajtiása érdekében,

- új típusú felső- és középszintű vezetószervek létrehoása,

. -_,az otszágteherbíró képességéhez létszámában, áIlományarányai-
ban, i|le§/e támogatási formáiban rugalmasan alkalmazkodó hadrend étetbe
léptetése.

Az ólíogó célkitűzéseken belül meghaűrozó jelentőségű az olyan alap-
vető szakmai célok megfogalmazása, mint példóul:

- a logisztikai szervezetek működóképességének megórzése,
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- az ágazati rend§zení logisztikai biztosítás fenntartása, új műk<i,dési
formák bevezetésének elókészítáe, feltételek megléte esetén azok be-
vezetése,

- haderónemek logisztikai aulonómiájának szervezeti és más (leadott
jogok és hatáskörök) eszköaikkel történó megteremté§e,

- a gazdálkodási körbe tartoá mobiliált, illetve helyben maradó
honvédségi varyon megóvása

A élok helytelen, megalapozatlan vary tudományos vingálatokat
nélkülöző kijelölése, azok alapján a feladatok meghatároaása, végrehaj_
trásuk beindítása jó esetben visszafordítható, rosszabb esetben jelentős
károsodiásokat okoó folyamatokat eredményezhet. Erte napJalnk ek-
tuális helyzetét illusááló példaként úllhat az MHP§ VKF körlevelé-
nek vonatkoá rÉsze:

'A Magar Honvédség napjainlaa kialala1,lt helyetéMl levonlutó kg-
fontosabb következtetés, hog - az ótahldtds eddi§ erefun&ryei melktt -
a honvédség múkiidésének több területén olyan, hatósaiban rendWvüI stl-
lyos fenültségek vannak jelen, amelyek megoldása, illewe mércéHése nél-
lcüI a további feladatok rendkíviili eófeszítésekkel sem hajthatók végre tel-
jes ménéh:be4 a ki!űzött célok nem érhetők eI, illewe a szii.béges intézke-
dések elmaraüsa esetén az ótalaWtás eddigi ereúnényei kétségessé, az en-
nek érdekeben hozott személyi és anyagi óIlozatok a hivatósos dllomány
szemébe n énelme tlenné v álhatnalc'.

2.) A élok elér€séhez vezetó felrrdatok meghsüííozá§a

Az elmúlt év derekán, a ki]lijnbözó szinaű döntésiJőumokon lerakák
az MH mór meglcezdett ótalaWtósa tovóbbíolytatóiának alapjait. Ezek az
alapok a megváltozott tartalmú élkitúzésekkel összhangban a béke had-
erő létsámára, összetételérg a katonai szervezetek szímára, készenlé
téte, a vezstősznrvek kialakítrására, valamint a végrehajtás ütemezésére
vonatkoztak.

A te§ességet nélkülöó alapokra építve a tervezett f€ladatok kimun-
kálása sem tekinthetó átfogónak, aminek számos oka közül legdöntőbb
az időtényező es a költségvetés szorító ereje. Igazolja e megállapítást,
hogr a §ZEKTOR fedónév alatt futó koncepció felülvizsgálatára, a már
folyamatban lévó vegrehajtás leállítására, továbbá a megváltozott hely-
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zetből kiinduló új program felvázoláára, annak elfogadtatására csak né-
hány hónap állt rendelkezesre az MH vezetése számára.

Mi|yen alappillérek hiányoztak a feladatok célravezeíő meghaíá-
rozásához?

Csak a leglényegesebb összetevőkre kitérv€ itt az atábbiakra gon-
dolhatunk:

- nem állt rendelkezésre az a létszámos béke és háborús hadrend,
mely 7997. év végén életbe léptethető;

- függóben voltak a diszlokációs kérdések;

- nem került rögzítésre azMH szükséglete, változatlanul a korábbi
feladatrendszerű és struktúrájú haderő készletei, normái terhelnek ben-
nünket;

- alig tórténtek g]akorlati lépések a honvédségi inkurrencia hadren-
den kívül helyezhetőségének, a szükséges gazdasági társaságok megala-
kításának konkrét előkészítésére, még ez évi végrehajtrására;

- elmaradtak a nemzetgazdaságúl igénybevehető szolgáltatá§oh tá-
mogatások előkészító tárgyalásai, lassan haladt az átterelés forrásainak
biztosítása;

- zavar mutatkozott a központi egészségügyi szervezetek (gyógyító
intézetek) hadrendben tartása, finanszírozhatósága üryében;

- nehezen került nyugvópontra az MH felsőszintű vezetésének át-
alakulása, a HVK összetételének, létszámának véglegesítése,

A fenti összetevók egrben a feladatok kijelöIése vonatkoásában bi-
zonytalansági tényezőként hatottak és hátnányosan befotyásottík a vég-
rtbajtás előkészitésót. Ebből adródóan a feladatok meghatároása rövid
időszakokra bomlott é§ üibb változatra is kiterjedt, megnehezítve ezzel
a hatékony végrehajtást Lósd 3. sz. ábrát.

3.) Szenezési elvek és követelmények kiadása

Minden jelentós, illetve kevésbé jelentős átalakításhoz nélkülözhe-
tetlen egy általános, illetve az adott feladatra érvényes szervezési elv és
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kóvetelményrendszer kiadása. Ezen a téren van talán a legnagyobb MH
szintű elmaradás és itt a legsürgetőbb a hiánypótlás.

Már régen itt |enne az ideje ery felsószintű SZERYEZÉ§I UTASÍ-
TÁS vagl bármely más elnevezósű alapdokumentun kiadásána\ mely
a parancsnokok és az érintett szakállomány részére egységes útmutatót
adna az adott fegyverhez, harcjárműhöz, komplexumhoz, stb. kötődő tí-
pusalegységek kialakításához, a szervezetek állományarányai, rendfoko-
zati ősszetételei behatárolásához.

A mindenkire egyaránt érvényes szervezési elvek és követelmények
nélkül továbbra is tért nyerhetnek a szubjektív szenpontolq na§/obbak
a szervezetek kialakításánál bekövetkezó hibalehetőségek. A változato-
san kialakított szervezetek alkalmazása,vezetése nehézkes, informatikai
háttere bonyolultabb.

Ezt a he|yzetet javítandó az MH ATFCSF-ség vezetése a múlt év
második felében összegezte az új típusú logisztikai szervezetek kialakí-
tásának tapasztalatait és fócsoportfónölrj intózkedésben - MH szinten -
érvényesítette a különböző csapatoknál, tagozatokban kialakitandó Io-
gi§ztikai sz€rvezetek megnevezését ös§zetételét, a szolgálati személyek
állománykategóriájáí.

A várakozással szemben nem váltottabe ahozzá íűzött reményeket
az196.6,Y,III. törvényben előírt módosítások rendszere, az erre vo-
natkoző 1911996. (XII. 30.) szárnú HM rendelet indokolatlan állomány-
feszültségeket idézett elő, mely következtében §zükségessé vált a rende-
letben foglaltak felülüzsgiálata, a változtatások kezdeményezése. A kelló
előkészítés és egyeztetés hiánya e téren is megbosszultá magát.

Lényegében a szervezési szabályozás terén fennálló űr betöltése a
logisztikai szervezetek vonatkozásában megkezdődött, de MH szinten a
feladat továbbra is fennáll.

Múkfióképes, hatékony és létsántartalékos szervezeíek létrtho-
zásához szilárd alapokra van szükség. E tércn €grik célkitűzé§ a panel-
szerű szervezeti e|emek és azok bátterének kialakítása lehe! melyekkel
a megbízható, ryors építkezés minden helyzetben és a különleges fel-
adatok e§etén is lehetóvé vállk.
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4.) A szervezetek áltománytábla javaslatainak összeállítása

Tényként kell kezelni, hogy az állománytáblák kialakítrása egy olyan
folyamat, mely magában hordozza a cél, feladat meghatározás jegyeit,

tüközi az esetleges bizonlalansági faktorokat, valamint az egnéges szer-

vezési elvek és követelmények hiányát. Ezen túlmenóen a katonai szer-

vezetek kialakításában szerepet játszanak mindazon korlátozások, me-

lyek elsósorban a létszámok, állományarányok kötöttségéból adódhat-

nak.

Hognn alakulnak ki a szervezeti alapok?

A haderó létszáma és az aml belüli állományarányok, valamint a

hadrendben tartá§ra tervezett fegiverzettechnikai eszközök, repülógé-
pek, harcjárművek, illetve ezek biztosító-kiszolgáló rendszerei eg]ütte-
ien altotják az állománytábla szerkesztés alapjait. Az alapszámokat az

Országglűlés hag5rja jóvá, azt követően kezdődhet meg a nagyobb egy-

ségek([-aderőneáék, központi szervezetek, közvetlenek) szerinti lebon_

táie,s i tervezési folyamat végére alakulhat ki a hadrendi elemek (csapa-

tok, intézetek) részére biztosítható létszámkontingensek nag,_ságrendje,

melyen belül az alaprendeltetés szerinti feladatokhoz-optimális esetben

az átányok helyes 
-megtartásával 

- kell rendelni a harcolók (alaptevé-

kenpéget fotytitók), illetve a szervezet működését biztosítók létszámát,

A mindenki álíat ismert áttalános kiivetelmény a konkrét végrthaj-

tá§i& tehát az 8dott katonai szervezet belső felépítése megkezdéséig el-

fogaáoínaktekinthetó, vi§zontamikorazállománytrÉbla összeállítísá,
ra kerúl sor - döntóen a meghatírozott feladatok é§ az azokhoz rendelt

létsámok aszinkm4iából következően (feltételek hiánya) a kűlönbózó
érdekek hatása felerősiidit amk által a §zenezeti kialakítás helyes ned-
réből kizökken, attól eltávolodili

Visszautalva az elemzÁ indító gondolataira itt i§ a jelenlegi helyzet
valóságának kritikus feltárása adhat támpontokat a tovább|épéshez,

A tapasztalatok alapján az alábbi múveleti sorrend tekinthető ál-
talóno§nak

a.) cétkitiizé§elq feladatok behaárolása.
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b,) A szervezeti keretek nagtbani felvázo|ása a létsámok é§ lét-
sámarányok elsődleges hozárendelésóvel.

Ebben a fázisban általában az alaptevékeny§égre való koncentrálás
a jellemzó, ekkot a"végrehajtó szervezetek" működóképes kialaKtása fő
hangsúlyt kap. A többi szervezeti elemíe a felépítés sorrendjében kerúl
sor.

cJ Az áüománytÁblába teryezett §zerv€zetek résdetes kibontása (bc,

osztások nevesítése), a létsámvonzatok megielölése.

Korábbi levezetésre hivatkozva itt jelenik meg teljes valóságában és

fejti ki hatását a feltéte|ek hiónya, amely abban nyilvánul meg, hogy mi-
előtt a szervezeti kialakítás végére érnének elfory a létszám.

Ekkor más lehetóség hiányában üssza kell témi a kezdó lépésekhez
és a folyamat újra indul.

d.) A nétkütözhetó (helyettesíthető) §zervezeti elemel! beosztások
keresésg kompromisszumos megoldások alkalmaása.

Mindenképpen az adott kereteken belül kell a szervezetet fe|építe,
ni, amely feltételek hiányában már szinte valamennyi funkcióját tekintve
megsínyli a kényszerűen közbeiktatott kompromi§szumokat.

Végi$ekintve a szervezeti kialakítá§ s/akoílati megvalósításának g5rót-

re|mein, el kell ismemi, hogy nemcsak a logisztikai sz€rvezetek kialakí-
tásánál volt (van) érvényben a "maradék elv". Az viszont számszerűen
bizonyítható, hogy a feltételek hiánya leginkább 8z áilománytáblák vé-
gén szereplő logisztikai §zeryezeteket érint€tte.

Nem hagtható figelmen Hvü| hogl azolcat a szervezeteket, me$ek a
személyi óllomótry napi ellótásót, a technikai eszkjzök ijzemeltetés4 a kü-
lönböző kiképzési és más rendezvények biztosításót, a többlé4ében lerom-
Iott honvédségi ingatlanállomóny íenntaltúsót vannak hivatva uolgáIni,
köte l ező szerv ezet be óllítanL

A logisztikai szervezeteknél egy-egy szakterület alulszervezese, ki-
dvó esetben az adott szolgálat vezetés nélkül hagyása súlyos erkölcsi és
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anyagi veszteségeket okozhat, vég§ó soron az ellátási ág megbénulásához
vezethet.

E helyzetből kivezetó út megtalálása nagyon nehéz, csak elkötele-
zett, együttgondolkodni képes és akaró parancsnoki állománnyal képzel-
hetó el a részérdekeken felülemelkedő megoldások elérése.

A logisztikai szakterületvezetése számos kezdeményezéssel előállva
kísérelte meg elsősorban a létszámgondok enyhítését, Hosszabb ideje áll
döntés előtt a hadrtnden kívülre helyezhető §zolgá|tatások ügye (elen-
tő§ létszámfelszabadítást eredményező elhelyezési szaktevékenysóg, ka-
tonai ruházati bolthálózat), az arra alkalmas objektumok órzésének, va_
gyonvédelmének megvásárlása és nem utolsósorban a honvédségi inkur-
rencia (szükségleten felüli technikai eszközök és anyagok) tároló, kezelő
szervezetekkel együtt történő átadár,a az e célra létrehozott gazdasági
társaságoknak. (Inkurrens eszközöktől, anyagoktól, feleslegessé vált ob-
jektumoktól való mielőbbi megszab adulás). Lásd 4. sz. ábrát.

Összegezrc az e pontban megfogalmazottak lényeget belátható, hogy
jó állománytáblák életbeléptetésére csak kevés esetben nyílik lehetőség.
A kompromisszumok árán született állománytáblák jaűtásával kapcso-
latban reményt csak ahaderóreform továbbvitele idószakában körvona-
lazódó célkttűzések elérése adhat. A feltételek kedvezóbb alakulása ese-
tén eglmással eglenszilá:rd szeweznti elemek kialaKtása reális és végre-
hajtható követelményként fogalmazódhat meg.

5.) Az állománytábla javasIatok egleztetése, véleményezése

Alapvető követelmény még az állománytáblák kidolgozása idősza-
kában a fegyvernemek, szakterületek köZötti folyamatos eryeztetés- Kú-
lön nem szükséges hangsúlyozni az egyeztetés fontosságát, hiszen nélkü-
le állománytábla nem készülhetne el.

E§Ézíetésre szerv€zeten belül, illetve a szolgálati- és szakmai elöl-
járókkal egyaránt sziikég van. Ekkor lehet a még nem teljesített köve-
telmények irírryába elmozdulni, az egrmáshoz kapcsolódó tevékenysé-
geket folytató szervezeti elemeket összehangolni.

Véleményezésre a már kidolgozott állománytábla javaslatok eseté-
ben kerül sor, amikor a javaslattevó szakmai elöljáró megítéli, elbírá§a
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az adott katonai szeívezet állománytábláját. Ha a kívánatos, illetve a kö-
telező egyeztetések rendben megtörténtek és menet közben a kellő kor-
rekciókat elvégeáék a véleményezés már csak formalitiás. Ellenkező eset_
ben üszont a véleményezés különös jelentőséggel bír, utolsó alkalom
amikor még helyre lehet tenni az elkövetett hibákat, az esetlegesen fenn-
álló hiányosságokat.

Elófordult, hogy a véleményezá lefolytatiásánál kelleit szolgálati ága_

kat (főnököket, vezetőket), létfontosságú szakmai alegrségeket, technikai
eszkózöket visszahelyezni az állománytáblába. Lásd 5. sz. ábrtit.

Ma már ajavaslatíételijogkör követk€zetes betartá§a minden szin-
ten elfogadott, a véIeményezésre jogosult e|öljárók egyezt€té§e nélkül
állománytóbla nem kerülhet kiadásra. Ezt a gyakorlatot tovább kell
eűsíteni és az átalakítás során érdemes szigorúan betartani.

6.) Szervezeti Működési Szabályzaíok (munkaköri leínások) kidol-
gozása

A.lóváhagyott állománytáblák kiadását k<jvetően, az új, illetve mó-
dosított szervezeti beállással párhuzamosan ki kell dolgozni a katonai
szervezet béke működését szabályozó Szervezeti Működési Szabályza-
íot, az arra vonatkozó kötött formai és tartalmi előírások szerint.

A Szervezeti Működési Szabályzat az állománytáblára épülő alapok-
mány, a szervezet rendeltetésének, felépítésének, a különböző szerve-
zeti elemek egymásra épülő és ósszehangolt működésének dokumentu-
ma, egyben tórvényesíti is a folyamatokat, a folyamatban résztvevók jo-
gait, kötelességeit. Ebből adódóan kidolgozásár4 jóváhaglrása elől,ti szak-
szerű elbírálrására, majd lebontására (kivonato\ munkaköri leílások) külö-
nösen nagy tigyelmet kell fordítani, azt a legiobbban felkészült szemé-
lyekre kell bízni.

7 .) Az ű: §zervezeí működt€té§e, a szűk§égessé váló szervezeti kor-
rekciók elvégzése

Aleggondosabb előkészítés, a legszakszerúbben elvégzett állomány-
tábla szerkesztés, az adott feltételek kellő mérlegelése sem helyettesít-
heti a gyakorlat probáját a valós működés tapasztalatait.
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Íry röüdebb - hosszabbtávú működés után sorrajelentkeznek a kor-

rekciós igények, melyekkel számolni kell. A legfontosabb cél a krrrrekciós
igényet Jűyának, számának minimálisra történő csötkentése, Fnnek ér-

aetéUen sztitsCges felhasználni, megszívlelni az 1-5. poíttok alatti szen-

tenciákat, melyJk nem az "íróasztal melleír" szűletett elméletekből, ha_

nem a közelmúlt éló gyakorlatából táplálkoznak.

III.

végköveíkezteré§€k

Azáltal, hog5l a tárgyalt téma egy,-ery feldolgozott részén belül le-

vonható követkéitetéseii kiemelésre kerütek, reményeim szerint a prob_

lémák gyökereihez vezető út is megvilágosodik- Ha a szervezeti fejlesz-

tésekkéi foglalkozó (abban érintett) állomány érdemesnek tartja átgon-

dolni és súfiának megfelelően kezelni a feltárt összefüggésekből adódó

feladatokat az eredmény bizto§ nem marad el.

Végkövetkeztetést t€alább nést aspektusból indokolt rtigzíteni,

Elóször:

Aszewezeti átalakításokhoz is, de a fejlesztésekhez méginkább eű-
forrásokra van szükség és itt is érvényesül az az általános töwény, mely

szerint a késóbbi haszón reményében először befektetni kell,

A szúkséges eróforrások hiányában szervezeti struktúrákat, műkö-

dési, eljárási riódokat korszeíűsíteni nem célszerú, mert ez annyit jelent,

mini ep eltewezett autópálya helyett autóúttal llgy fóútv_onallal, leg-

rosszaű esetben másodrendű úttal megelégedni. Ennek beköwetkeáse
ellen minden eszközzel küzdeni kell.

Másodszon

Egy olyan volumenű feladathoz, mint a honvédség egészének átala-

kításaáég a végrehajtás előtt meg kell találni (ki kell választani) a m€,
reletO szeiélyi-fllomnn$ akik képesek az űj sz,enezstek kialakítására

és a koncepcionális élkitűzésekkel történó azonosulásra,

Különösen a vezető állományra vonatkozóan fontos a fenti követel-

mény érvényesúlése.
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Harmadszor:

Működőképes szervezetek létrehozásánakmeghatározó ibltételei kö-
zé tartozik a szervezési tiszíesség fenntartása, hiszen kizárólag annak
alapján lehet a különböző fegyvernemek és szakmák egymás rovására
kiterjedó építkezését megakadályozni.

Negledszer:

Logisztikai szakterületen a jelenlegi átalakítási szakasz a központi
tagozaíban lépíté§tjelent, aminek végrehaj tását sz ámos bbonYalansági
tényezó:

- a tervezett új működái formák bevezethetósége;

- MH szükségletének eldóntése, az inkurrencia hadrenden kívúl he-

lyezhetősége;

- a lecsökkentett létszámú szervezetek képessége (a töwényi előí-
rásokból fakadó feladatok, a beszűkült kapacitások kiváltásának kérdé_

se);

- nyilvántartások megbízhatósága, szervezetek üsszaállítása eryide-
jű létezése mellett, a bizto§ítási felelősség folyamatos fenntartásával kell
megoldani,

Irodalom:

1.) Hadtudományi Irxikon 1995. évi kiadás.

2,) MHPK VKF személyi állományhoz intézett körlevele.

3.) 19/1996. (XII.30.) HM rendelet.

4.) 19%. éü XLIII. törvény A feg5rveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati üszonyáról.

5.) 1911996. (xI. 30.) HM rendelet az MH ht. és szerzódéses állo-
mányú tagjainak beosztási kategóriákba történő részletes besorolásáról
és a szolgálati beosztásokban elérhető rendfokozatokról-

6.) MH ATFCSF 1997. éü feladatszabő értekez|et anyaga,

7.) Az MH érvényben lévó állománytáblái.
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