A CSAPATSaNTŰ

LOGISZTIKAI SZERVEZETEK
RACÍONALIZÁLÁSA AZ INTERJIJ MÓDSZBR
Duchaj Isnón, Rósa Lószló, Pelikdn Jónosl

A Ma5nr Honvédségben az elmúlt ldószakban sámos, a honvéds€ §truktúráját alapjaiban érint6 át§zervezés vette kezdeíót és fejezódött b€ v8§l ! á§ korcepcló térnyeré§e miátt maradt abba, Mindezen
§zervezeti változásokat a honvédségnagyságának, diszlokációjának,
szervezeti felépítésénekoptimális, a honvédelrni feladatokn ak megfelelő
kialakítására való töíekvé§ indította el. A valóság azonban általában pre_
7Éntálta a " íúnyvó " elv alapján megvalósuló csökkentést. Az általános
szervezéselméleti alapelv a cél - folyamat - szervgzet ósszehangolt megvalósulása csak kevésséfedeáetó fel bennük.
Ha a fogalmak értelmezé§éta hadseíegíevetítve leegyszerűsítjük,

úgy fogalmaáatunk, hogy a cél az ország szuverenitúsónak és területi inugritúsúnak megvédése.A fo$amat maga a fegweres harcra történő íelkészüIés és a feglveres harc megvívása, mépedig §keres megvívása érdekében

kialaldtott ueruezet a Maryar Honvédség.

Ezen szervezeti egrégen belüt taláIhatóak a logisztikai - anyagi,
technikai - szenezetek A haderócsökkentés folyamata napjainkban

olyan helyzetet idézett elő, amelyben a logisztikai szervezeteknek erósen
csökk€ntett létszámmal azonos, de éppen a csökkentásból adódóan inkább megnövekedett feladatokat kell ellátniuk. Adódik mindez - csak
egy példát kiragadva - haditechnikai vonatkozásban eg5nészt abból, hogy
mennlsége jelentósen nem csöka rendszerben lévó technikai eszközök
kent, másrészt a technikai eszközök amortizációja következtében a megkívánt hadrafoghatósági állapotban való tartásuk eryre magasabb költséget igényel és ezen belül egyre növekszik a munkaeró ráfordítás
mennyiségi mértékeis.

Írásunkban ismertetni kivánJuk az áltatunk kidolgozott interjú

meghatározó lényegi elemeit. Kiemelve, hog5r a logisztikai szervezet vezetóje, adott struktúrát tekintve tudományos ismereteken alapuló mód-
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szerekhez nyúlhat abban az esetben, amikor az általa irányított szerve_
zeten belül kell megoldást találnia a logisztikai folyamatok hibamentes
működtetésére.
Íg;rJutottunk el a szervezéselméleti kérdésekból klindulva a racioa §zociológia tudományterütetére.

naliáIás módszertanát felhasználva

A racionalizálás módszerének egr a vixgálati területhez illeszkedő
elemét kívánjuk bemutatni és bizonyítani, hogy az adottszintű logisztikai
fónök munkája során már ezen a tudományterületen korábban kidolgo_
zott és alkalmazott eszközökhöz nyrilhat, ha az általa irányított szerve_
zeten belüli folyamatokat optimális működési rendben kívánja tartani.
Gondolatok

a

szervezetek optimáIis műkfi éséről

A társadalmi szervezet az emberi tánadalom tagjainak valamely társadalmi szükségletének kielégítésecéljából létrehozott eg5/üttműködé§e,
arnely feladatainak jellege és nagyságrendje által meghatározott funkciókkal és struktúrával rendelkezik.'

A szervezrt folyamatos és célirányos működtetése érdekében olyan
alkotó szellemi tevékenységet kell kifejteni, amely a meghatározott cel
eléréseérdekében zajló munkafolyamatok ellátrására létrehozza, fejleszti
vagy racionalizálj a a szervezetet é,s annak működési rendjére, tartalmi és
formai előírásaira, a tevékeny§égek és elóírások eg5rmáshoz rendelésére
és összehangolására irányul. Ezt a tevékeny§éget nevezzük szervezésnek,
amely a szewezet létrehozásától kezdódően folyamatos kell, hogy legen. Legáltalánosabb alapelve (mely már a bevezetőben is említésre került): a cél elsődlegessége, melynek alá van rendelve a munkafolyamat és
a szerrczet.
A szervezó tevékenység egl racionális megközelítésb en az alóbbi foIyamatbóI áll: elflkészítés,a helyzet rneglsmerése és értékelé§e,tervezé§,
megvalósíűs.
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Ma8ya.Il§zló:

vezeté§

á§

szeívezés(zMM je8yzel 3a p.)

l5

A szervezet vezetóje - így a logisztikai vezető is - a í'enti folyamat
alapján végzi tevékenységét,hiszen az ó feladata és felelőssége a cél elérése.Abban aZ csetben, ha eltérésttapasztal a célhoz vezetó úttól, a
vczetónek meg kell vizsgálni az eltérésmértékét,a lehetséges kiváltó
okokat és azt, hogy az eltérésmennyiben befolyásolja a cél elérését.
e

Leegyszerűsítve és visszatérve a már említett szervezéselméleti alaplvhez a vezetón ek három kiemelkedó teületet ke|l vizsgálnia:

cél

folyamat

szervezet

A cél vonatkozásában a célkitűzésrealitását, újra egybevetve

az

A folyamat szempontjából, hogy milyen folyamatokat kell létrehozni, clindítani, fenntartani,
melyek biztosítják a cél elérését.A szervezet viszonyában külső tényezőként a környezetet, belső tényezóként a §truktúrát és a szervezeti kuladottságokkal, a lehetőségekkel és a környezettel.

túrát.
A struktúra módosítása estén bcszélünk szervezettervezésről. Ekkor
két kiemelkedő szempoztot szükséges szem eIőtt tartani, egnészt a környezethez való alkalmazkodási képe§ség megteremté§ét, mósíészt a stabilitást a hosszú távú célok eléréseérdekében.

A szervezeti kult úra, azaz aszervezet belső emberi viszonyainak változtatása e§etén beszélünk szervezetfejlesztésről.
Mind a szervezetalakítás mid a szervezetfejlesztés hosszútávra ható
változást idéz a szervezet működésében. Sikerességük ugyancsak
hosszabb idóintervallumban mérhető. Szükség van tehát eg5l olyan szer-

vezési beavatkozásra is, amely lehetőséget ad a vezető számára viszonylag rövid idó alatt, a mobilizálható hatékonyságfokozási lehetóségek kiaknázására. Ez az eljárás a racionalizálás, amelynek célja a szervezet
veszteség- és tartalókmentes működésének megvalósítása.

A racionalizólás ery az általános szervezési modellen alapuló folyamatmodellt és módszertanán keresztül széles körben alkalmazható eszközrendszert nyújt az alkalmazó számára, amelynek segítségévelmind a
folyamatban mind a struktúrában rejlő veszteségek és tartalékok feltárhatók Ezen gondolatok szellemében üzsgáltuk a racionalizálás elrnéIe-
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tének adaptálhatóságát a honvédségcsapatszintű logisztikai szervezete-

inél.

A katonai logisztikai szervezetek §zerep€,

működé§ük lényege

A Magyar Köztársaság biztonsági rendszerének összetevói

a

poüti-

kai, a gazdasági és a védelmi rendszer.

A védelmi rendszer magába foglalja (NATO elvek alapján) a légtér
védelmet, a h_atárvédelmet, a stratégiai védelmet, a hábonún kívüIi tevékenpégeket.3

A felsorolt feladatok a Ma5rcr Köztársaság védelmi rendszerére is
értelmezhetóek és ebből következik, hogr végrehajtásukra a Magyar
Köztársaság feglveres erői hivatottak. Azon belül tanulmányunkat a Magyar Honvédségre vonatkoaatjuk.
Bármely katonai s zerveznte| izsgőljuk felépítésevezet6 szenekb6l,
végrehqitó / harcoló / szervekból biztosító és kiszolgáló szervekból és
egréb szervekból áll.

Munkánkban

a

bizto§ító és kiszolgáló szervezetek közül kiemelve, a

logisztilqi §zervezeteket vixgáltuk

A logisztikai szervek feladata a szüIrséges anyagok eszközök és eróforrások biztosítása, térben és idóben szülség szerinti áramoltatása vag5l
várakoztatása. igy , a vezstő szenektől az egyéb szervekig meghatározó
jelentőségú a logisztikai szervek tevékenpége.
Mindig időben rendelkzzésre ólljon a harcot megvívó lövészkatona kezében a szüI<séges mennyiségú lőszer, a repülőgépben az iÁemanyag a hílépítéshezaz elóre g/drtott .hídelemelg a uezetó uervek összeköttetésének
bbtosításához a vezetékanyag az olaató§ intézm&tyekbu a szükséges oktatási segédeszközöl, a személyi állomóny teljes köni ellátásáról nem is
beuélve. Y égnélJrülsorolhatnánk a példákat, amelyek bizonyítják, hogy
a logisztikai szervek tevékerysége beh álózza azMíl teljes rendszerét.

3

Defeí§e Ptanin8 s€minar

for Hun8afy 1997, máíc. 5-7 8nyaga alapján
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A logisztikai szervek tevékenpégüketa nemzetgazdasági hatások
által meghatározott környezetben és feltételekkel végzik. Működésúket
napjainkban az eróforrások beszűkülése, a tartalékok felélésejellemzi.
A piacgazdaság negatív hatásai - mint általában a monstre bűrokratikus
szervezetekben - a hadseregben is érvényesülnek. Ez az óriás, túlbürokratiált szervezet nem képes a piaci változások gyors lereagálására. Pél_
dául: az élelmiszer vonatkozásóbtin a piac viszonylago§ kiszámíthatatlansága és gyors változása miatt nincs lehetóség a legkedvezóbb idóben és
áron történó beszerzesre vary az éves költségvetés tervezésekor nem
prognosztizálható az objektumok üzemeltetési költségeinek változása.
Mindezektól függetlenül, alapvető feladatként jelentkezik a s7ÉFrezet
takarékos, ám hatékony és biztonságos racionalizált működtetése.
Meghatározott struktúra és eróforrá§ok mellett a logisztikai szervezet vezetőjének, hogy a fentebb említett követelményeknek eleget tudjon tenni, olyan tudományosan megalapozott, és kipróbált eszközöket
kell keresnie, amelyek sikerre vezetnek munkája során. Ilyen eszköxik
és módszerek széles skáláját találhatja a különbözó
tudományterületek
módszertanában, amelyek valamilyen módon a rendszereket, az őket műkódtető embert, vagy kapcsolatukat vizsgálja. Ebben a rengeteg erdóben
könnyű eltévedni. Megtalálni a hatásos eszközóket, azokat helyesen al_
kalmazni véleményünk szerint már a " múvészet"kategóriájába tartozik.
Yajon a logisztikai vezeűnek me|y irányban kell a helyes utat keresaie? Számára az adott leheűségek és erőfonások táltal behaárolt szemezeten
belüli vesríeségfornúsokés hatéltonlsúgi taúalékokfellúnásaés mobililíúísa
Iehet a7 a feladaí, amellyel eleget tud tenni a lövetelmhEebtek. Ezen leladat
végrehajnásáhozadfolyamatnlodellt és mó,dszereket aracíonaliaíló szemeés,

A csapatszintíi logi§ztikai vezető által alkalmazható módszerek
A módszerek kózül két olyan csoportot emelünkki, amelyet a logisztikai vezető munkája során viszonyhg könnyebbm alkalmazhat:

Egyrészt az analitikus módszerck c§oportja, melyek alkalmazása
könnyen elsajátítható és kiváló eszközök a veszteségek és tartalékok keletkezésének és okainak üzsgálatáta. Ezr,n módszerek alkalmazása során a felmerülő problémát elemi részeire bontva, fokozatos közelítéssel
lehet feltárni és megoldani.

A másik csoport a kötött vagl szisztemaűkus módszerek. Ebbe a
csoportba tartozó módszerek az emberek gondolkodási folyamatát lépésről lépésre vezetve, adott kérdésel§e összpontosítva a figyelrnet, provokatív alapon próbálják meghatározni a tényállapotot és a megoldást.
Demonsttdciókent azért választottuk az| interjú módszerét, hogt bemutassulg létezhetnek és léteznek is olyan előre elkészíthető anyagok, amelyek
az MH eqészere, vag mint jelen esetben - részeire - a logisztikai szetveze-

tel<re

alkalmazhatók

Az általunk készített kérdéssorra adott válaszok alapján a szociológia következtetéseket tud levonni a szervezeti kultúrára, a szeívezet
struktúrájára és a folyamatra vonatkozóan egyaránt bármely csapatszintű
logisztikai szervezetnél.

Az interjú, mint

a

racionaliálás eszköze

A racionalizálás módszertana az interjúmódszereket, mint a kötött
és analitikus technikák ötvözeteként tekinti, amelyek képesek megmu-

tatni a §zervezetben zajló történések és a tervezett változások hangulati
tükörképét, segítenek a munkaerőnek a jelenlegi munkamódszerrel és
szervezeti elhelyezéssel, valamint a racionalizálási tervekkel kapcsolatos
objektív és emocionális beállítottsága ( elégedettség,munkakedv, érdekeltség stb.) feldedtésében, majd a továbbiakban a teljesítményt és az
aktiütást fékező tényezők kiküszöbölésében.a

Típusai:

-

uóbeli interjú;
írásbeli interjú.

A legszembetűnőbb különbség köxittük abban fogalmazható meg,
hogl a szóbeli interjú esetében a megkérdezettekkel a kérdezó közvetlen kontaktust tercm1 az írásbe|i interjú során a megkérdezettekkel
nincs közvetlen kontaktus. Mindkét típusnak megvannak az előnyei és
4

susánszlq[ A racionalizáás thódszeítana l984. 170 p.
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hátrányai. Például a sóbeli interjú készítésesorán a kérdeó megfiryel_
heti a megkérdezett személyt, így n€m csak annak verbális, hanem a nonverbátis ködéseit is figlelemmel kísérleti, és barátságos légkör megteremtésével naryobb lehetőséget biztosít az információk megszerzésére.
A kérdezó személye azonban ebben az esetben lallcsfontossógQ nert mjta
múük az intujtl siJcere. Az úrásbeü interjú elónye például, hory naryobb
mintavételt tesz lehetóvé, költségei alacsonyabbak, hiszen nem kell kérdeóket fizetni, jobban bizto§ítja az anonimitás érzetéta megkérdezettben, amely ery szervez€ten belüli lekérdezéb esetén fontos tényezó lehet
a szükséges információ megszerzéséhez. Aválaszokba semmi esetre sem
épü be a kérdező szubjektuma.

A racionalizóIls ttlüszeruna eszlózei közé somlja

az interiúaszítést

ám meg kell jegyeznünk, ho5r az interjú kérdéseinek összeállítása, a kérdezés, az adatfeldolgozás és az értékélés,egyrnásik tudomány a smciolótsia teíülete. Ebben az esetben a megrendeló - példánkban a logisztikai
szolgálat főnöke - a üzsgálni kívránt területeket határozza meg, a szociológus vegrehajtja a kérdezést- sóban vagl írásban -, feldolgozza a meg§zerzett információkat, és következtetéseket von le azokból, amelyeket
továbbít a megrendelóhöz, aki az íry kapott új információkat alkotó módon használhatj a fel,

A szociológia terminológiája

a

sábeli inteíjút iníerjúnalgaz írásos

interjút kétdóivnek nevezi, melyek a szociológiai vingrálat adatgnijtési
módszerei. Mi r kerdőívet *ilasztottul(, mert úgy véljük, a hadseregen
és ígl a csapatszintú logisztikai szervezeteken belül is, többek közrtt a
szigorú alá- f<ilérendeltségből adódó berögzódöttség miatt a megkérdezettek az anonimitást fontos tényezönek tartják, valamint az önkéntesség
elve is könnyebben érvényesíthetó. Emellett ez a módszer gazdaságosabb, mert nem kell kérdeóbiztosokat alkalmazni. A kérdőívek közel
azonos idóben kitöltethetók íry hamarabb eredményre juthatunk, fóként, ha az úglmevezett c§oportos lekérdezés technikáját alkalmazzuk

A c§apat§zintü optimaliálás szubjekűv ás objekűv lehet&égei
A csapat§zintű logi§ztikai szervezetek optimaliálásáról az MH keretein belúl sajnos nem beszelhétűnk széles körben. Nem jellemző, hory
egy dandár szintű logisztikai főnök racionalizálná alárendelt szolgálatának tewkenységet és az általa irányított folyamatokat.

Vqion milyen szubJektív és objektív olrai vannak cnne§ és nilyen
lehetóségek rcjlenek ezen a területen?
Nézzük elósár a szubjelaív okokat Csapat szinten a parancsnok és
a logisztikai fónök határozza meg a szervezet működé§ét, - a struktúra
az állománytáblában adott - a különböző szabályák firyelembe vételével. Tehát nekik kell felismerni az optimalizálás szükségességét.
De milyen lehetósfoe van a vezetönek, ba optimaliálni akarja a
logisztikri szenezetét?

Ezzel elértünk 8z obJektív feltételrendszerhez, mel! Mrom r€szre
bontbató.
1.)

Avezetés felkér ery kiilsó szervet

a

lekérdezés végrehajtásához

Ez nem járható út, mert az MH-n belül jelenleg csak

a

Zdnl MiHós

Nemzewédelmi Egretem Szociológia tanszeke végezhet ilyen típusúkutatást.
2.) A csapat paranc§noka felkéri a szociológia tanszéket a viiagálat
végrehajtiására. Egyes esetekben ez jó megoldás de naryobb §zámú vég-

íehajtást az oktatói-kutatói munka és a lé§ámüszonyok aránya nem
te§z lehetővé.

3.) Az igazi megoldást talán az ákalunk rélzktesen l<idolgozofr interjúnak az alkahnazúsa jelentene. A kérdóív van annyira konkét, hogl
egyértelmúena logisztikai szervezetre alkalmaáató, és van annyira ál-

talános, hory a csapat§zint minden területén felhasználható.

Alkalmazása az olábbi módon tiirténhet
A vezetó iillományt tájékozíatni kell az interjú téEzésér6lAmennyiben a parancsnoki állomány úgl dönt, hogy aIkalm azza ezt az optimalizálási módszert, úgy humán szolgálata |ekéri az általunk elkészítettkérdóívet, megfelelő példányszámban a ZMNE Szociológia tanszékétóI. Az
állomány kitölti a kérdőíveket majd azokat a szociológia tanszék kódolja,
feldolgozza, megsemmisíti é§ a kutatá§i beszámolót megküldi a c§apat

parancsnokának

Íg megoldható,

könnyen elérheö

hogt a csapatsintú Wztikai vezeó l<ezébe egt
hasznólható racionalizáló eszlóz keriil

és jóI

2l

Mire adhatválasz

a

felmérés?

Ez a kérdésbárkiben felmerülhet. A választ legegyszerúbben ery
megtendelői mótrix átelmezésén keresztül mutathatjuk be.

A megrendelói mátrix soraiMl

és oszlopairól látható, hory a kérd6-

ívben szerepló kérdá§€ket csoportosítottuk Az objektív adatokat mint
független váltoókat, a másik három qsoportot pedig függő váltoákként
tekinthetjük. Ezen kérdéscsoportokösszevetése után vonhatóak le kö-

vetkeztetés€k

Ezelet Mrom nagt c§oport}s vonhstJuk ö§sz€:
1.) EI§ó csoportba a személ}fiiggó, azaz az embei kapc§olatokra
üsszavezethető problémákat.
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3.) A harmadik csoportba a nagy szeruezet
szere - műkódési problémáira utalókat.

- azMH logisztikai rend-

Így az adatlapok feldolgozása után a logisztikai szervezet vezetője
olyan beszámolót kap készhez, amely területeke bontva mutat rá a §zer_
vezetben meglévő feszültségeke és a hibamentes működést gátló ténye-

zőkte.

szerve zet yezÉtője ezen ismeretek birtokában döntést
hozhat arra vonatkozóan, hog5l az általa irányított szervezetben mely te-

A logisztikai

rületeken avatkozik be a hibamentes működés érdekében.

Adatfelvétel mód§zere
A kérdőívsajátossága, hogy alapvetően csapattagozat szintű logisztikai szervezetek veszteségforrásainak feltárására alkalmas.

Az adatfelvétel az űgyíevezett csoportos lekérdezésmódszerével

történik, aZ éíintetíalakulattal egyeztetett időpontban. Természetesen
kiemelt szempontnak kell lennie a néltelenség és önkéntesség biztosi
tásának Ez azétt lényeges hiszen egy logisztikai szervezet bizonyos fokú
zárt, szakmai kasztot képez, ahol a rendszer szempontjából káros lehet
nag5/ tömegű szubjektív véleménynevesítéseés azok spontán nflvánosságra kerülése.

A lekérdezés vegrehajtása előtt meghatározásra kerül

a megkérde-

zésre kiválasztottak köre. A kérdőívek kiosztásakor megtörténik az állomány tálékoztatása az interjú céljáról, az önkéntesség és az anonimitás

biztosítottságáról, lefolyásáról. A tájékoztatást, kiosztást és a kitöltött
kérdőívek összeg5nijtését célszerű az alakulat humán szolgálatára bízrri.
Az összeg]^ijtött kérdőíveket feldolgozásra a ZMNE Szociológia tanszékérekell továbbítani.

Összegzésként:
Azt kívánjuk kiemelni, hogy az általunk készített kérdóív alkalmazható olyan sztenderd eszközként, amely széles körben felhasználható a
csapatszintű logisztikai szervezeteken belül.

Hangsúlyozott elónye, hory nem igényel jelentős anyagi, szellemi és
fizikai ráfordítást, valamint bármikor könnyen elérhető és róüd időn belül kézzelfogható eredményt ad a logisaikai vezet6 kezébe.

A kérdóív felhasználásával
tóan nehéz körirünénpk köátt

a logisztikai fónök

még a mai nyomasz-

is képes szervezetét racionálisabban,

gaz-

daságosabban működtetni.
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