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A  LOGISZTIKAI  BIZTOSÍTÁS  ELMÉLETE 

A  POLGÁRI  ÉS  KATONAI LOGISZTIKA  
ÖSSZEHASONLÍTÁSA  A  GAZDASÁGI  HATÉKONYSÁG 

TÜKRÉBEN 
Giret Gergely1 

1. A védelem, mint szolgáltatás 

A kormányzatok létezése, működése minden civilizált társada-
lom alapja, amely sokféleképpen hozzájárul a közösségek fennmara-
dásához, fejlődéséhez. A modern nyugati típusú, úgynevezett vegyes 
gazdaságokban a társadalom számára szükséges javak egy részét a 
magánszektor vállalatai, más részét az állami szektor biztosítja.  

Közgazdasági szempontból az egyébként ritka, állam által biztosí-
tott tiszta közjavak közé tartozik a honvédelem is, amely mint szolgálta-
tás közgazdasági szempontból ezen túl is több érdekes tulajdonságot 
mutat: 

• Könnyen belátható, hogy a honvédelem áldásos hatásából, az álta-
la megteremtett biztonságból az ország egyetlen lakója sem zárha-
tó ki, sőt az ahhoz való hozzájárulás arányától függetlenül min-
denki részesedhet belőle. A védelmi szolgáltatás biztosítása az 
állampolgárok számára így természetesen nem lehet más, mint ál-
lami feladat. 

• A védelmi szolgáltatásnak – tekintve, hogy tiszta közjószág – fon-
tos tulajdonsága, hogy a fenntartásához való hozzájárulásban az 
egyének közvetlenül nem érdekeltek, hiszen a rájuk eső rész meg 
nem fizetése esetén is annak korlátlan „fogyasztói” lehetnek. 

• A legtöbb szolgáltatással ellentétben a védelmi szolgáltatás esetén 
időben jelentősen elválhat annak megfizetése és „elfogyasztása”. 
A ma befizetett adókból létrehozott haderő csak egy távoli jövő-
ben megvívott eredményes háborúban mutatja meg hasznát, a 
költségeket viselő állampolgárok számára.  

                                                      
1  Giret Gergely százados, MH ÖLTP MH Gazdasági Főnökség, gazdálkodási 
tisztje. 
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• Lényegében mérhetetlen a védelempolitika hatékonysága, mert 
senki sem tudja megmondani, hogy a haderő puszta létéből szár-
mazó elrettentő erő miatt ki sem robbant háborúk mekkora hasz-
not jelentenek a társadalom számára. Ráadásul a szolgáltatás mi-
nőségének és mennyiségének kívánatos szintje igen nehezen 
határozható meg.  

• A hatékonyság azért is nehezen értelmezhető, mert amikor a véde-
lemre költött pénzmennyiségről döntünk, az adóforintok értékét 
kell(ene) összevetnünk az állampolgárok, katonák életének érté-
kével. 

Miért lehetséges és szükséges mégis a honvédelmet összehasonlíta-
nunk más hétköznapi szolgáltatásokkal? Miért nem elegendő azt mon-
dani, hogy akkor ezzel kapcsolatban döntsenek csak szakemberek, és ne 
hagyjuk, hogy az állampolgároknak rálátása és ráhatása legyen a hon-
védelemmel kapcsolatos kérdésekre? Hiszen nekik nincs módjukban reá-
lisan megítélni a honvédelem fontosságát, költségeit!  

A rendszerváltást megelőző időszakban a honvédelem ügye a kato-
nák és katonapolitikusok ügye volt, abba a polgároknak semmiféle bele-
szólása nem lehetett. Nem kritizálhatták a haderő célját, méretét, összeté-
telét, költségeit. Nem dönthettek arról, hogy milyen minőségű és 
mennyiségű szolgáltatást várnak el az államtól és a katonáktól. Az ilyen 
berendezkedés a honvédelem számára előnyöket biztosíthatott, hiszen ér-
dekeit széles körben érvényesíteni tudta, hozzáférhetett a szükséges erő-
forrásokhoz. Ehhez szokott hadsereget és honvédelmi vezetést talált a 
rendszerváltás pillanata is. 

Ekkor azonban egy csapásra minden megváltozott: a polgári de-
mokráciában működő hadseregek fölött ugyanis erős a civil kontroll, 
amely a katonák szakmai törekvéseit az állampolgárok értékeivel és érde-
keivel ütközteti. A választott politikusokon keresztül az utca embere be-
bocsátást nyer a sziklákba vájt titkos katonai bázisokba, egyenest a terve-
zőasztalokhoz, és véleményt mond, ítélkezik. 

A polgári demokráciákban – különösképp, ha nincs lényeges fenye-
getettség – az emberek általában nem választanak olyan politikusokat, 
akik a honvédelmi kiadások emelését tűzik zászlajukra. Ellenkezőleg: 
korházakat, tiszta vizet, jó utakat, kevesebb adót akarnak, és nem kíván-
nak pénzt költeni olyan dologra, melyeknek semmi közvetlen, megfogha-
tó hasznát nem látják. A hadseregek ráadásul előszeretettel titkolóznak 
képességeikről, lehetőségeikről biztonsági indokokra hivatkozva, attól is 
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megfosztva a választópolgárokat, hogy minimális ismereteik lehessenek a 
honvédelemre áldozott pénzt elköltéséről. A többség ráadásul (nagyon 
helyesen) irtózik a háború gondolatától is, ezért aztán a katonákat inkább 
fölöslegesnek érzi, a fegyverre kiadott pénzt őrültségnek tartja. 

A polgári demokráciákban, tetszik vagy sem, a honvédelem némi-
képp a klasszikus szolgáltatások tulajdonságait mutatja. Attól a pillanat-
tól fogva, hogy az állampolgárok ha közvetetten is, de dönthetnek a hon-
védelemre áldozott pénzekről, valódi „fogyasztókká” váltak, akik fizet-
nek, és szeretnének a pénzükért cserébe megfogható szolgáltatást kapni. 
Teljesen mindegy, hogy ez katonai, biztonsági vagy egyéb szempontból 
helyes-e: a honvédelmi vezetés nem hagyhatja figyelmen kívül az állam-
polgárok elvárásait, megítélését. Szakmai törekvéseit, érveit ebben a vi-
szonyrendszerben kell megfogalmaznia. Meg kell teremtenie és „el kell 
adnia” a hadsereget. 

A Magyar Honvédség most szembesült (szembesül) igazán ezzel a 
helyzettel: a költségvetési erőforrások minden nemzetközi vállalásunk el-
lenére szűkülnek, ugyanakkor a hivatásos haderőre történő áttéréssel 
nemcsak a politikusokon keresztül, de közvetlenül a társadalomtól is ér-
kezik az üzenet: kicsi, de hatékony haderőt akarnak látni, amely képes 
elvégezni a számára meghatározott feladatokat. Különben legyen inkább 
nyugdíjemelés, és ne egy semmire nem való, pénznyelő hadsereg.  

Tudni kell: a Magyar Honvédség nem önmagáért létező szervezet – 
az ország állampolgárai, szövetségesei részére (más országok haderejével 
együtt) védelmi szolgáltatást nyújt! Közpénzekből tartja fönn magát, és 
jogos elvárásként jelentkezik vele szemben, hogy az adófizetők áldozatá-
ért minőségi szolgáltatást nyújtson, hiszen ezzel szolgálja az ország biz-
tonságpolitikai érdekeit. 

Sajnos továbbra is kérdéses, hogy képesek leszünk-e megfelelni ezen 
elvárásoknak. De abban biztos vagyok: a tétlenség és tehetetlenség meg-
bosszulja önmagát, a társadalom és a politikusok büntetnek és büntetni 
fognak. Ráadásul a késlekedés nemcsak egy jobb sorsra érdemes szerve-
zet létét veszélyezteti, de pazarolja az adófizetők pénzét, és hosszú távon 
veszélyezteti az ország biztonságát, nemzetközi megítélését is. 

Hogy változatni tudjunk, át kell tekintenünk, hogy melyek a Magyar 
Honvédség valódi céljai, és mely területeken tehetünk többet egy sikeres 
és hatékony szervezet megteremtése, egy magas minőségű védelmi szol-
gáltatás érdekében.  
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Ha a védelmi szolgáltatás színvonalát vizsgáljuk, észre kell ven-
nünk, hogy annak egyik legfontosabb pillére a katonai logisztika szol-
gáltatásainak minősége. Mára minden jó katonai vezető ismeri a logisz-
tika nélkülözhetetlen szerepét a sikeres hadműveltekben, és látja annak 
fontos feladatát békeidőben is. A logisztika biztosítja az erőforrások dön-
tő részét a hadsereg részére, és a modern eszköz és anyagigényes háború-
ban ennek jelentősége óriási. Ezért lényeges minden olyan eljárás, tech-
nológia megismerése, amely a katonai logisztika számára lehetőséget 
kínál feladata magasabb szintű megoldására.  

2. Hogyan fogalmazzuk meg a logisztikát? 

2.1. A polgári logisztika megfogalmazása 

Elsőként tekintsük át a polgári logisztika fogalmának alapjait, 
koncentrálva azokra a kérdésekre, amelyek a katonai logisztikával való 
összehasonlításban is érdekesek lehetnek. 

A logisztika a fejlett piacgazdaságokban a II. Világháborút követően 
vált stratégiailag kiemelt fontosságúvá, először az Egyesült Államokban, 
majd innen terjedt tovább a világ más részeire. Az idők folyamán az 
egyes fejlődési szakaszokban a logisztika korábbi céljainak megtartása 
mellett újabb célokat tűzött ki. (lásd: 1. ábra).  

 

1. számú ábra: A logisztika céljainak változása az idő függvényé-
ben. (Szegedi Zoltán, Prezenszki József (2003): Logisztikai menedzs-
ment, Kossuth,  24.p. 1.1.ábra). 

E célok kitűzése természetesen magával vonta a logisztikai tevé-
kenység tartalmának evolúcióját is, amely egyre kevésbé termelési költ-
ségekhez és disztribúciós folyamatokhoz kapcsolódott. A piaci verseny 
éleződése következtében egyre világosabbá vált, hogy azok a cégek képe-
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sek talpon maradni, akik alkalmazkodni tudnak a fogyasztók igényeihez. 
Így a kilencvenes években a központba a vevőkiszolgálás színvonala ke-
rült. 

Egy másik megközelítésben H.P Stabenau2 a logisztika fejlődését 
négy fázisra osztja: 

I. fázis: az 1960-as években az Amerikai Egyesült Államok-
ban a logisztika célja a disztribúció optimalizálása. Vezér-
elv: a fizikai disztribúció. 

II. fázis: a termelés tervezése és irányítása. Vezérelv: a szerző-
dések teljesítése. 

III. fázis: Készletoptimalizálás. Vezérelv: JIT (Just in Time), 
azaz épp időben történő szállítás, CIM (Computer Integrated 
Manufacturing), azaz, számítógéppel integrált gyártás. A 
vállalat minden területét, a fejlesztéstől, konstrukciótól 
kezdve a termelésen át a kiszállításig ugyanazon információs 
rendszer fogja át. 

IV. fázis: Kooperáción alapuló vezetési koncepció. Vezérelv: 
CIL (Computer Integrated Logistics) azaz számítógéppel in-
tegrált logisztika, mint a logisztikai menedzsment bázisa. 

A logisztikának, tekintve változó céljait, és folyamatos fejlődését az 
idők folyamán többféle meghatározása született. Tekintve napjaink elmé-
leti és gyakorlati megközelítését, a legjobb meghatározásnak a Halászné 
Dr. Sipos Erzsébet által megalkotott fogalmat tartom: „A logisztika 
menedzsmentszemlélet, mely az áramlási folyamatok – alapvetően 
anyagok (alapanyagok, félkész- és késztermékek), energia, információk, 
és személyek egyes rendszereken belüli és/vagy rendszerek közötti áram-
lásának tervezésére, szabályozására, megvalósítására irányul, amelynek 
célja az áramlási folyamatokhoz járuló optimális összköltség és a leg-
magasabb szolgáltatási színvonal elérése.”3 

                                                      

2  Hanspeter Stabenau: Verkehrsbetriebslehre, Verkehrsverlag J. Fischer 1990. 

3  Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika (szolgáltatások, versenyképesség) Lo-
gisztikai Fejlesztési Központ Magyar Világ Kiadó, 1998. 
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A logisztikai rendszer magába foglalja az anyagáramlást és a hozzá 
kapcsolódó információ-, érték-, energia-, és munkaerő-áramlást. Bárhogy 
is definiáljuk a logisztikát, annak küldetése rendszerint az, hogy az áru-
kat, szolgáltatásokat  

• a megfelelő minőségű anyagot, 

• a megfelelő mennyiségben, 

• a megfelelő helyről,  

• a megfelelő helyre, 

• a megfelelő módon és eszközzel, 

• a megfelelő időben, 

• a megfelelő költséggel, 

a fogyasztó rendelkezésére bocsássa. 

2.2. A polgári és katonai logisztika feladatainak összehason-
lítása 

A totális szembenállás időszakában a katonai logisztika céljai, és 
ebből következően módszerei lényegesen eltértek a polgári logisztikáé-
tól. A katonai logisztika az akkori doktrínák szerint a teljes országot, gaz-
daságot átfogó háborús viszonyok között kellett helytálljon, e körülmé-
nyek között más jelentést kaptak, nem voltak döntőek olyan napjainkat 
meghatározó fogalmak, mint a gazdaságosság és a költséghatékonyság. A 
két tudományterület ismételt közeledéséhez szükség volt a világrend 
megváltozására, a teljes világégés fenyegetésének megszűnésére. A mai 
katonai logisztikai rendszerek a haderő fenntartásához szükséges erőfor-
rásaikat békeidőben jellemzően a piacról szerzik be. 
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Dr. Fleischacker Ferenc A polgári logisztika törvényszerűségei, je-
lene és jövője4 című, a KATONAI LOGISZITKA folyóiratban megjelent 
cikkének bevezetőjében a következőképpen ír: 

„A téma aktualitását az adta, hogy volt szerencsém részt venni a 
Magyar Tudományos Akadémia Marketing Bizottság és Logisztikai Al-
bizottság, valamint a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigaz-
gatási Egyetem Vállalatgazdasági Tanszékének közös szervezésű konfe-
renciáján. A konferencia címe: „Logisztika – ellátási láncok az új 
gazdaságban”. Az előadók között több jelentős professzort is meghall-
gattam, és akkor döbbentem rá, hogy a logisztika egy annyira szerves 
organizmus, amelynek talán nincs is katonai és polgári oldala, csak ki-
hívások vannak, melyre megpróbálnak megfelelni.” 

Az idézet kétségtelen igazságtartalmán túl a magyar katonai logisz-
tika szakirodalmának gyakori hiányosságára is rávilágít: a katonai lo-
gisztikai tudomány művelői gyakran gondolkodnak a polgári logisztika 
által járt utaktól távol, mintha a két tudományterületnek nem azonos 
problémái lennének. Talán a katonai logisztika feladatait, kihívásait túl-
ságosan is messze érzik a civil gazdasági szervezetek kihívásaitól, ezért 
próbálnak külön utakon járni, nehezen észrevéve a polgári logisztika mű-
velőinek eredményeit.  

Valójában a hazai gyakorlatban – annak ellenére, hogy a logisztika 
maga katonai eredetű tudomány – a rendszerváltást megelőzően a logisz-
tika fogalmat sem lelhetjük fel: helyette a szakirodalom az „anyagi-
technikai biztosítás” megnevezést használta: Dr. Németh Ernő így ír az 
átmenetről: „A hadseregben a rendszerváltozás után a logisztika kezdet-
ben visszafogottan, majd rohamléptekkel teret hódított. Mikor megis-
mertük, azt mondtuk, mi is ezt csináltuk, csak másképp hívtuk.”5  

Ennek eredményeképpen is gyakori hibája a hazai katonai logiszti-
kával foglalkozó dolgozatoknak, hogy a polgári és katonai logisztikát éle-
sen szétválasztva, külön fejezetekben szedve tárgyalják, és a két terület 
fogalomrendszerének különbségei okán a laikus szemlélő számára elvész 
a két terület rokonsága. 

                                                      

4   Fleishhacker Ferenc (2002): A polgári logisztika törvényszerűségei, jelene és 
jövője, 10.évf. 4.sz. 60-85 p. 

5 Dr. Németh Ernő (2001): A katonai és polgári logisztika kapcsolódásának 
lehetőségei, 9.évf. 3.szám 93-100 p. 
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Egyes szerzők, például Lovász Zoltán, a Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem logisztikai tanszékének docense egyenesen a következő 
megállapítást teszi: „A polgári életben megszokott determinisztikus fo-
lyamatokkal szemben, a katonai műveletek nagyobbrészt sztochasztikus 
jellegűek. A civil szférában általánosan elfogadott és többnyire eredmé-
nyesen alkalmazott megoldások, logisztikai módszerek és formák, a ka-
tonai logisztikában a ritka kivételtől eltekintve hatástalanok maradnak 
vagy egyszerűen alkalmazhatatlanok.”6 

Természetesen a polgári és katonai logisztika között lényeges kü-
lönbségek is megfigyelhetők: 

• A katonai logisztikai rendszerek legtöbb civil társukhoz képest az 
anyagok és eszközök, szolgáltatások sokkalta szélesebb körével 
dolgoznak. Belátható, hogy különféle felkészültséget igényel az 
élelmiszerek, fegyverek, gépjárművek és alkatrészeik, elektroni-
kai eszközök, berendezések, számítógépek, repülőgép-alkatrészek 
tárolása, kezelése. Ezek közt a legkülönbözőbb méretű, alakú, sú-
lyú, a legváltozatosabb fogyási mutatókkal rendelkező, a legelté-
rőbb tárolási körülményeket (pl. hőmérséklet, páratartalom) 
igénylő termékek lehetnek. Ugyanilyen széles a köre a katonai lo-
gisztikai szolgáltatásoknak, amelyek a ruházat mosatásától, a re-
pülőgép-szerelésig sok mindent magukba foglalnak. 

• E szervezeteknek fontos feladata meghatározott mennyiségű tar-
talék készlet folyamatos raktáron tartása. (A készletszintek jel-
lemzően a meghatározott harcnapok anyagigényei szerint vannak 
meghatározva.) E készletek méretét és összetételét döntően had-
műveleti szempontok határozzák meg. A várható harctevékenység 
anyagigényén túl lényeges, hogy a nemzetgazdaságból az adott 
eszköz, anyag mennyi idő alatt pótolható. Belátható, hogy egyes 
egyszerű, a civil szférában is használt tömegcikkeket a művelete-
ket közvetlenül megelőzően, vagy az alatt sem probléma besze-
rezni, tehát ezekből nem célszerű folyamatosan magas készlet-
szintet tartani. Nem úgy azonban a speciális (esetleg import) 
eszközök, felszerelések, anyagok esetében, mint amilyenek a ki-
zárólag a hadseregek által használt harcjárművek, harckocsik al-

                                                      

6  Lovász Zoltán (2003): A HH logisztikai támogató rendszerének modernizálá-
sa, doktrínális szabályzóinak kialakítása, Katonai Logisztika, 11.évf. 1.sz. 106-
142 p. 
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katrészei, esetleg fegyverek, rakéták. Fontos egy-egy részegység, 
tartalékalkatrész, vagy például lőszer készletszintjének meghatá-
rozásakor, hogy a hozzájuk tartozó technikai eszköz, fegyver 
meddig és milyen mennyiségben lesz rendszeresítve a hadsereg-
ben. (A Magyar Honvédség félelmetes mennyiségű fölösleges 
(inkurrens) készletekkel rendelkezik – például már kivonásra ke-
rült fegyverek lőszerei – melyek tárolása, őrzése igen drága, vi-
szont megsemmisítésük nem megoldott). Ezen tartalék készlet-
szintek meghatározása, frissítése komoly körültekintést igényel, 
helytelen meghatározása komoly pénzeket emészthet fel. Ebben 
szerepet kap a hadműveleti alkalmazás körülményeinek ismere-
tén túl annak a környező gazdaságnak (nemzetgazdaság, a szö-
vetségesek gazdasága) az ismerete is, amelyre a haderő támasz-
kodhat, és amely erőforrásait biztosítja.  

• A polgári logisztikai rendszereket többnyire jól kiszámított, állandó 
kapacitással tervezik működni (raktárak fizikai befogadóképessége, 
a rendszer áteresztőképessége, létszámviszonyai), folyamataikra in-
kább a tervezhetőség és kiszámíthatóság a jellemző. A katonai lo-
gisztikai központok meglehetősen szélsőséges körülményekkel 
szembesülhetnek: a békeműködés időszakában néhány kamionnyi 
áruforgalom a katonai műveletek ideje alatt hirtelen többszörösére 
nőhet, az anyagfelhasználás intenzitása, a felhasználók köre folya-
matosan és prognosztizálhatatlanul változik. Ez megnövelt rugal-
masságot, a civil logisztikai módszerektől eltérő készletképzési és 
menedzselési stratégiát követel meg. 

• A katonai logisztikának – a beszerzéshez, raktározáshoz, elosztáshoz 
kapcsolódó feladatokon túl – komoly szerep jut a technikai eszközök 
üzembentartásában is. A logisztikai bázisoknak feladata van a csa-
patok részére kiadott eszközök hadrafoghatóságának kialakításában, 
a meghibásodott, megsérült, komolyabb javítást igénylő eszközök 
ipari nagyjavításba adásának koordinálásában, az eszközök felhasz-
nálók részére történő visszaszállításában. Ez jelenthet kapcsolódó 
javítási kapacitást, vagy szerződéskötési funkciót a javítást végző 
szervezetekkel, de mindenképp szükséges egy szakértelemmel bíró 
csoport, szervezeti egység, amely az eszközök minőségi átvételét 
biztosítja. 

• A katonai logisztikai rendszereknek háborús körülmények között, te-
repen is bizonyítania kell: ez azt jelenti, hogy olyan technológiák al-
kalmazása lehet szükséges, amelyek békeidőben teljesen feleslege-
sek. Például, alig van szükség terepjáró szállítójárművekre addig, 
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amíg közúthálózat létezik, ellenben a katonai logisztikának arra kell 
törekednie, hogy az infrastruktúra részleges vagy teljes hiánya ese-
tén is működőképes maradjon. Amíg békeidőben néhány kilométe-
renként találhatunk benzinkutat, autószervizt vagy éttermet, addig 
hadműveleti területen ez igen valószínűtlen, tehát mindezekről is – 
többnyire még a háborús konfliktust megelőzően – gondoskodni 
szükséges. Meglátásom szerint a katonai logisztika kiemelten fon-
tos speciális kutatási területe az, hogy hogyan optimalizálhatóak 
ezek a kapacitások. 

• A polgári logisztika végső célja, hogy magas színvonalú szolgáltatá-
saival a vállalatot bevételhez, nyereséghez juttassa. A katonai lo-
gisztikai szervezetek a haderőt szolgálják ki, ahol a cél a győzelem: 
olyan politika és morális értékek (például az emberélet) megőrzése, 
amely pénzben aligha fejezhető ki.  Ha tudjuk egy harcban lévő ala-
kulatról, hogy a logisztika óriási erőfeszítései árán (értsd itt: óriási 
költségek árán) reménye van a túlélésre, mikor mondhatjuk azt, 
hogy ennyi már túl drága azokért az emberekért?  Mi az ára a sza-
badságnak? Lehet-e fiskális okok miatt nem megfelelő felszerelés-
sel ellátott katonákat a harctérre küldeni? 

• E kérdések nyilvánvalóan nem ítélhetők meg a pénzügyi hatékony-
ság hagyományos eszközeivel – ebben teljesen igaza van azoknak, 
akik úgy gondolják, hogy a polgári és katonai logisztika nehezen 
mérhető össze. De ez távolról sem jelenti azt, hogy a gazdasági ha-
tékonyságnak, a teljesítményorientált, erőforrástakarékos szemlé-
letmódnak ne lenne létjogosultsága a katonai műveletekben! Sőt! 
Éles helyzetben, ahol emberélet a tét, még inkább lényeges az erő-
források megfelelő felhasználása! Kérdezem, az a hadsereg, amely 
békeidőben sem tudja megtanulni optimalizálni az erőforrásai fel-
használását, vajon képes lesz rá éles, háborús helyzetben?   

A polgári és katonai logisztika továbbfejlődésének, kutatásainak irá-
nya – a fent leírtak miatt is – sok esetben különbözik, és néha csak – 
ahogy a fejezetben elsőként idézett cikkben is olvashatjuk – „rádöbbe-
nünk” arra, hogy mindkét logisztikának valójában igen hasonló problé-
mákkal kell megküzdenie - hiszen a célok és alapelvek (7M) mind a pol-
gári, mind a katonai logisztikában azonosak.  
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3. Hogyan tekintünk a feladatunkra? 

Ha a hatékonyság kulcskérdéseit vizsgáljuk, abban döntő szerepe 
van a feladatainkhoz, céljainkhoz való „hozzáállásunknak”, azoknak a 
gondolatoknak, amelyek a mindennapos tevékenységek és a kutatások 
központjában állnak. Ezért lényeges röviden áttekinteni, vajon milyen kü-
lönbségek figyelhetők meg a katonai és polgári logisztika szemléletmód-
jában.  

3.1. A polgári logisztika centrumában álló gondolatok 

A logisztika szempontjából tekintve a polgári vállalkozásoknál a 
marketingszervezet szolgál állandó információval a piacról, a piac és a 
fogyasztó igényeiről. Visszajelzéssel szolgál a vevőkiszolgálás színvona-
láról, a versenyhelyzetet elemezve meghatározza annak kívánatos szint-
jét, helyét, idejét. A marketing biztosítja a kapcsolódást a vásárló és a lo-
gisztikai rendszer közt, ilyen értelemben mozgásban tartja azáltal, hogy 
teljesítmény-követelményeket támaszt számára. E mechanizmus nagyban 
hozzájárul ahhoz, hogy a logisztikának állandóan vizsgálnia, tökéletesíte-
nie kell az ellátási láncot. 

A logisztikai folyamatok menedzselésének központjában a megfele-
lő vevőkiszolgálási színvonal biztosítása, illetve az adott színvonalhoz 
tartozó logisztikai költségek kézbentartása áll.  

A piac megbünteti a költségeit szabadjára engedő vállalkozást, így a 
logisztikának kiemelt figyelmet kell fordítania saját költségeinek me-
nedzsmentjére.  

A vállalkozás logisztikai költségmenedzsmentjének alapelve a 
„teljesköltség-koncepció”: e rendszer a logisztika területeihez, úgy mint 
a szállításhoz, raktározáshoz, készletezéshez, rendelés-feldolgozáshoz, in-
formációs rendszerhez és a sorozatnagysághoz köthető költségeket integ-
ráltan kezeli. Az integrált költségkezelés azt jelenti, hogy a logisztikának 
fel kell tárnia az egyes területek költségösszefüggéseit. Például:  

• A raktárkészletek minimális szinten tartásával (a raktározás költ-
ségeinek minimalizálásával), gyakoribb rendeléseket, sűrűbb szál-
lítást, a termelés számára nagyobb ellátási bizonytalanságot te-
remthetünk. Ekkor a raktározásért felelős vezető ugyan 
költségcsökkenéssel számolhat, de könnyen lehet, hogy a szállítá-
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si költségek megemelkedése miatt a vállalat összegészében vesz-
teséget, a logisztikai összköltség megemelkedését könyvelheti el; 

• Természetesen a fordítottja is lehetséges: a magas készletszintek 
kevesebb gyártásleállást eredményeznek, csökkentik a szállítási 
költséget: ez azonban negatívan hat ki a raktározási költségekre; 

• Ha túl magas vevő-kiszolgálási szintet határozunk meg (olyat, 
amilyet a piac talán meg sem kíván), lehet, hogy az eladásaink 
nőnek, de a nyereséget elviheti a megemelkedett logisztikai költ-
ség. Sőt, általában a vevő jobban tolerálja, ha két nap múlva szál-
lítunk, de akkor biztosan, mintha két óra múlva, de óriási hibaszá-
zalékkal: ekkor nem megbízható szállítónak minősíthet minket, és 
elfordulhat tőlünk. 

Tekintettel arra, hogy a logisztikai költségek a vállalat összköltsége-
inek 8-43 %-át is kitehetik, illetve hogy a vevők egyre összetettebb és 
magasabb színvonalú szolgáltatásokat igényelnek (komoly a szerepe a 
hely- és időhasznosságnak), a logisztikai költségek szerepe mind nagyobb 
a bevételek és a profit növelésében. A logisztikai költségek integrált ke-
zelése a részterületek összehangolásával, a költségek közötti konfliktusok 
feloldásával, közös optimumkereséssel törekszik az összköltségek mini-
malizálására (2. ábra). 

 

 

   

 

 

 

 

 

2. sz. ábra: Példák a költségek közötti konfliktusra (Szegedi Zoltán, 
Prezenszki József (2003): Logisztikai menedzsment, Kossuth, 39.p. 
1.7.ábra). 
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A logisztikai rendszerről akkor mondható el, hogy optimálisan mű-
ködik, ha a vevő által elvárt kiszolgálási színvonalat a vevő által elfoga-
dott költségszinten képes biztosítani.  

Fontos pontosabban definiálni, mit is értünk vevő-kiszolgálási 
színvonalon: 

A vevőkiszolgálás fogalma természetesen mást és mást jelenthet a 
különböző vállalkozásoknál, sőt gyakran a termék előállítója és a fel-
használója is másképp értelmezi azt. A vevőkiszolgálás feladata, hogy 
megtartsa a vásárlókat, hiszen a kiszolgálás színvonala döntő lehet abban, 
hogy elveszítünk-e egy régi vevőt, és hogy szerzünk-e újakat.  

A vevőkiszolgálás megközelítését három különböző csoportba so-
rolhatjuk, és egyben ezeket a fejlődés lépcsőinek is tekinthetjük: 

1. Szabályozandó tevékenységként fogjuk fel, egyféle vevőszolgá-
latként, ahol a problémákat kezeljük. 

2. Teljesítmény-mérőszámok rendszerekét fogjuk fel: például: „a 
száz megrendelésre jutó hibás teljesítések száma”. Ez nemcsak a 
kiszolgálás szintjét, de a munkánk minőségét is méri, ráadásul be-
határolhatóvá teszi a felelősséget is. 

3. Vállalati filozófiaként értelmezzük, ahol minden dolgozó beosz-
tásra való tekintet nélkül a vevő igényire koncentrál. 

A piacon működő gazdasági szervezet számára világos, hogy sem 
alacsony kiszolgálási színvonallal, sem túl magas költségszinttel nem ma-
radhat versenyképes, tehát törekednie kell e két tényező által meghatáro-
zott logisztikai célfüggvény optimalizálására.  

LT= f(Vsz; KL) 

Ahol:  

LT= logisztikai teljesítmény 

Vsz= a vevő-kiszolgálási szint 

KL = az összes logisztikai költség együttes szintje 
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Mit is jelent ez a gyakorlatban? A logisztikai költségek szintje álta-
lában együtt emelkedik a vevőkiszolgálás szintjével. A logisztikai telje-
sítmény optimumát úgy találhatjuk meg, ha: 

1.  Meghatározzuk a vevőkiszolgálás kívánatos szintjét, majd törek-
szünk ennek minimális költség melletti megvalósítására (mini-
mum elv); 

2.  Meghatározzuk a logisztikához rendelkezésre álló anyagi keretet, 
és ebből igyekszünk a legmagasabb vevő-kiszolgálási szint meg-
valósítására (maximum elv). 

Összegezve megállapítható, hogy a logisztikai menedzsment a kü-
lönböző tevékenységeket egységes „integrált” rendszerbe fogja össze. 
Természetesen lehetséges, hogy egy szervezet végez logisztikai tevé-
kenységet anélkül, hogy a részterületeket (szállítás, raktározás stb.) össze-
fogva koordinálná, ám az összköltségek csökkentésének, a hatékonyság 
növelésének kulcstényezője e rendszerszemléletű megközelítés.  

3.2. A katonai logisztika megközelítési módja versenyző vállala-
tok tükrében 

A piacon működő vállalkozások logisztikai rendszerének nap mint 
nap bizonyítaniuk kell túlélőképességüket. Nem maradhat talpon az a 
vállalat, amely nem képes a piaci igények kielégítésére, a logisztika ré-
széről a megfelelő vevő-kiszolgálási színvonal folyamatos biztosítására. 
Az egyre fejlődő marketingmódszerek mind kifinomultabb visszajelzés-
sel szolgálnak a fogyasztó igényeiről, s mindez a logisztika számára 
újabb és újabb célok kitűzését tette szükségessé. Az új célok a módszerek 
és technológiák evolúcióját is maga után vonják. Eközben a piac folya-
matosan kontroll alatt tartja a logisztikai terület költségeit is, hiszen a túl-
költekezés ugyanúgy a vállalkozás vesztét okozza, mint a vevő elveszté-
se.  

A vállalkozások tulajdonosai befektetéseiktől hozamot remélnek, és 
semmiképpen sem hagyják, hogy olyan menedzsment irányítsa az üzleti 
folyamatokat, amely nem ezt a célt szolgálja. A menedzsment tehát jel-
lemzően sikerorientált, és a siker érdekében a beosztottakat is teljesítmé-
nyük fokozására, az erőforrások optimalizálására szorítják. A beosztott, 
hogy munkáját megtarthassa, illetve hogy nagyobb jövedelemre tegyen 
szert, ideális esetben maga is a cég ügyeinek előmozdításán dolgozik. A 
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végcél a profit, mely versenykörülmények között csak a hatékonyan ter-
melőknek jár. 

Mondhatjuk, a verseny objektív teljesítménymérőként folyamatosan 
vizsgáztatja, a „láthatatlan kéz” hatékony megoldásokra ösztönzi a civil 
logisztikust.  

De mi a helyzet a kormányzatok által biztosított javak megte-
remtése esetén? Hogyan néz ki, amikor a szolgáltatás előállítói mo-
nopolhelyzetben vannak? Hogyan működik a katonai logisztika? 

Nézzünk szembe a valósággal: a békeidőben működő katonai lo-
gisztikai rendszer valójában nem szembesül a piachoz hasonló kíméletlen 
mechanizmusokkal. A kiszolgálásra váró csapatokra, katonákra a gyakor-
latban nem tekintünk piaci értelemben „fogyasztóként”, vagy „vevő-
ként”. A katonai szakirodalom el is tekint e lehetséges párhuzam felmuta-
tásától. A hazai katonai logisztikai rendszerben valójában nem cél a 
„vevő” elégedettsége, inkább csak a valahol, valamikor megalkotott sza-
bályoknak való megfelelés. Nem kérdezzük meg, valójában „fogyasztó-
ink” hogyan viszonyulnak szolgáltatásainkhoz, elégedettek-e ruházatuk-
kal, ízlett-e a vacsora. Az ellátott katonák és szervezetek természetesen 
nem választhatnak más szolgáltatót, tehát az ellátók nem kényszerülnek 
semmiféle versenyre, amely a kiszolgálás színvonalát mind magasabbra 
kényszerítené. Ráadásul a verseny hiánya hasonlóképpen hat a költségér-
zékenységre is, így a logisztikai költségek kimutatása, integráltan kezelé-
se sem valósul meg.  

A katonai logisztikusok előszeretettel hangsúlyozzák, hogy más ka-
tonai területektől eltérően ők békeidőben is „éles”, tehát a haderő alkal-
mazásának idejéhez hasonló feladatokat látnak el. Nincs begyakorlási 
időszak, legyen béke vagy háború, a katonának ennie kell! Ez természete-
sen nagyon sok területen igaz, ám mégis könnyen belátható, hogyha egy 
termék mégsem érkezik meg a megfelelő időben, a megfelelő helyre 
(pláne a megfelelő költségen!) a békeidőszakban tevékenykedő katoná-
hoz, annak az esetek többségében nincs komolyabb következménye (ta-
pasztalatból tudható, nap mint nap megtörténik). Az ellátó szervezet 
emiatt nem megy csődbe, nem válik veszteségessé, nem győzi le a 
konkurencia.  

Részben vitatkozom a divatos mondással: a logisztika békeidőben – 
a missziókat kivéve – egyáltalán nem végez „éles” feladatot! 

Azonban fontos érteni, hogy teljesen más a helyzet háborús alkal-
mazás esetén: harci körülmények között a katonai logisztikai rendszer 
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azonnal a másik véglettel szembesül. „Az amatőrök hadászatról, a profik 
logisztikáról beszélnek.” Foglalta össze Schwarzkopf tábornok, a Kuvait 
visszafoglalását szolgáló „Sivatagi Vihar” hadművelet parancsnoka a 
modern hadműveletekben a logisztika jelentőségét. A jelenkor csatái el-
képesztően anyagigényesek, és kulcsfontosságú tényezővé vált a logiszti-
kai „7M”-je. A nem hatékonyan működő logisztikai rendszer itt már 
nem csőddel vagy profitvesztéssel, de háborúk elvesztésével, béke-
fenntartó műveletek, humanitárius akciók kudarcával fenyeget, ahol 
tétté pénz helyett az emberi élet válik. Jogosan merülhet föl a kérdés, 
hogy az a rendszer, amely békeidőben nem képes hatékony működésre, 
hogyan képes megfelelni a hadszínterek megszigorodott feltételeinek? 

Ha a kérdés felmerül, hogy beszélhetünk-e a katonai logisztikában 
olyanról, amit a civilek „vevő-kiszolgálási színvonalnak” neveznek, a 
válaszom igen. A kiszolgálandó csapatok számára kétségbevonhatatlanul 
alapvető az ellátás biztonsága és minősége. A versenyző vállalatok mar-
ketingesei tágra nyílt szemekkel figyelik a vevőik igényeit, sőt igyekez-
nek elébe menni, minden tevékenységük a vevők dolgának megkönnyíté-
sét célozza. A vevő igényeinek gondolatával fekszenek, azzal kelnek. 
Gyorsan, egyszerűen, a legjobbat, olcsón. A kiszolgálandó csapatok ér-
deke ettől semmiben sem különbözik!  

Emlékezzünk csak a polgári logisztika vevő-kiszolgálási szemlélet-
módjaira: 

1. Szabályozandó tevékenységként fogjuk fel, egyféle vevőszolgá-
latként, ahol a problémákat kezeljük. 

2. Teljesítmény-mérőszámok rendszerekét fogjuk fel: például: „a 
száz megrendelésre jutó hibás teljesítések száma”. Ez nemcsak a 
kiszolgálás szintjét, de a munkánk minőségét is méri, ráadásul be-
határolhatóvá teszi a felelősséget is. 

3. Vállalati filozófiaként értelmezzük, ahol minden dolgozó beosz-
tásra való tekintet nélkül vevő igényire koncentrál. 

Ha beszélhetünk a katonai logisztikában vevő-kiszolgálási színvo-
nalról, vajon melyik fejlődési szinten tartunk jelenleg? 

Talán az elsőn, hiszen léteznek (léteznek?) normáink, normatíváink 
a tevékenységek egyes körére, azaz egy bizonyos szinten már szabályoz-
tuk a „vevőkiszolgálás” színvonalát. Bár vevőszolgálatunk nincs, panasz-
kodni azért lehet, ha valakinek valami nem áll rendelkezésére. De vajon 
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nem léphetnénk-e a második szintre akár, a logisztikai támogatás ele-
meinek beazonosításával, és azokhoz teljesítménymutatók rendelésével? 

Továbbmegyek: ha a katonai logisztikai megtanulná gondolkodásá-
nak középpontjába a vevőkiszolgálás színvonalát helyezni, nem válhatna-
e a szervezeti kultúra meghatározó elemévé a magas színvonalú „fo-
gyasztó”-központú gondolkodás? 

Meglátásom szerint a végcél ez kell legyen, akkor is, ha ennek eléré-
se korántsem olyan egyszerű. De mindenképp helyesnek gondolom a ku-
tatás középpontjába helyezni azt, hogy egy ilyen szervezet létrehozása 
hogyan lehetséges, hiszen példákat már találhatunk más országok gyakor-
latában.  

És a logisztikai célfüggvény? 

LT= f(Vsz; KL) 

Ahol:  

LT= logisztikai teljesítmény 

Vsz= a vevő-kiszolgálási szint 

KL = az összes logisztikai költség együttes szintje 

Ha létezik a katonai logisztikában vevő-kiszolgálási színvonal, léte-
zik logisztikai célfüggvény is, bár megfogalmazni, optimalizálni a piac 
objektív mércéje nélkül nem egyszerű. A piacgazdaságban működő vál-
laltok irányítója tulajdonképpen maga a fogyasztó, aki a legfontosabb 
döntéseket a bevásárlókosara segítségével hozza meg, állandó dinamiz-
musban tartva ezzel az igényeit kielégíteni kívánó rendszereket. A béke-
időben működő katonai logisztikai rendszert adminisztratív úton irányít-
ják, a legfontosabb döntések a szervezetek csúcsán születnek, a 
logisztikai költségkeretről többnyire a politika hoz határozatot.  

A katonai logisztika polgári társától eltérő szemléletmódja valószí-
nűleg visszavezethető arra, hogy az adminisztratív rendszerek, mivel erős 
szervezeti ösztönző nem kényszeríti őket „vevőik” magasabb színvonalú 
kiszolgálására, sokszor meg is feledkeznek a mindennapokban ennek a 
gondolatnak a központba helyezéséről. Ebből származik állami szolgálta-
tások igénybevétele esetén az az érzésünk, hogy a közpénzekből fenntar-
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tott hivatalok valójában nem értünk, hanem saját magukért léteznek: 
magas a bürokrácia, óriási a sorbaállás, sokszor figyelmetlen és rideg a 
kiszolgálás.  

Ebből kiutat talán az jelenthet, ha kiszolgáló rendszereink megalko-
tása közben minden gondolatunkat a „logisztikai célfügvény” hatja át. 

4. Hogyan tekintünk az emberi erőforrásra? 

Bármilyen szervezetet is hozunk létre, annak hatékonysága szem-
pontjából legfontosabb építőelem az ember. A logisztikai rendszerek 
igen bonyolult folyamatok megvalósításáért felelősek, képességeiket te-
hát döntően meghatározza az, hogyan használják fel a szervezeti intelli-
genciát megtestesítő humán erőforrásokat.   

4.1. A sikeres versenyző vállalkozás szemlélete 

A sikeres versenyző nagyvállalatok komoly humánerőforrás-
menedzsment rendszert működtetnek annak érdekében, hogy megtalálják 
a megfelelő végzettségű és képességű embert a megfelelő helyre. Ko-
moly, tudományosan megalapozott kiválasztási mechanizmusok szűrőin 
(pl.: assesment center) keresztül kerülhet be az ember sokszor a leghét-
köznapibb pozíciókba is. A vállalatoknál megjelenő feladatok, funkciók 
először részletes vizsgálatra kerülnek, felderítve azok humánerőforrás-
igényét, majd mindehhez hozzárendelik a feladatra legalkalmasabbnak 
tűnő személyeket, akiknek beválását később is figyelemmel kísérik. A 
versenyző vállalatok rendszeresen elemzik saját szervezeteiket, munkakö-
reiket, kutatva a hatékonyság útjában álló tényezőket. 

A sikeres vállalkozás nagy gondot fordít arra, hogy a munkaerőpiac 
helyzetét elemezve versenyképes, teljesítményarányos juttatásokkal 
kompenzálja tagjai erőfeszítéseit. Ez nem jelent minden munkatárs részé-
re automatikusan jó fizetést, de a kiváló teljesítményt nyújtó, a vállalko-
zás eredményessége szempontjából nagy értékű tudást hordozó szemé-
lyek mindenképpen magas díjazásra számíthatnak. A jó vezető tudja, 
hogy ezektől az emberektől függ a vállalkozás piaci pozíciója, profitja, 
ezért törekszik ezek megbecsülésére. 

Ugyanakkor, ha a polgári vállalat vezetője valamely beosztottjával 
nincs megelégedve – mert az nem járul hozzá érdemben a versenyképes-
séghez – szinte szó nélkül elbocsáthatja állásából. Meg is teszi, ha szük-
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séges, hiszen ő a tulajdonosi érdekeket képviseli, bolond lenne olyan em-
berrel együtt dolgozni, akiről azt feltételezi, hogy veszélyezteti a profitot 
vagy a cég túlélőképességét. A sikeres szervezetek esetében ez a mecha-
nizmus fokozatosan a javuló teljesítményt szolgálja, egyféle folyamatos 
öntisztulást eredményez: a versenyben az marad fölül, aki képes a piac ál-
tal elvárt minőségi szintet teljesíteni.  

A hatékony szervezet tehát elvárja a teljesítményt, méri a teljesít-
ményt, jutalmazza a teljesítményt! – és elbocsátja azokat, akik nem ké-
pesek, vagy nem akarnak a szervezet céljai érdekében tevékenykedni. 

A sikeres szervezetek amellett hogy felhasználják, komoly gondot 
fordítanak a rendelkezésükre álló humán erőforrások fejlesztésére is. Ok-
tatási, továbbképzési rendszereket működtetnek, lehetőséget biztosítanak 
munkatársaiknak, sőt el is várják tőlük, hogy bővítsék tudásukat, és azt 
építsék be a szervezet mindennapi működésébe. Komoly kutatások foly-
nak jelenleg is, hogyan hozható létre olyan „tanuló szervezet”, amely az 
emberi tőkét az eredményessége stratégiai kulcstényezőjeként kezeli.   

4.2. A bürokratikus szervezet szemlélete 

A közszolgálati szervezetek alkalmazottainak juttatásait – a vezető-
től a beosztottakig – szigorú szabályok szerint állapítják meg. Ebben lé-
nyegében nincs mód sem a teljesítmény elismerésére, sem annak hiányá-
ban a juttatások megvonására. A teljesítmény figyelmen kívül hagyása az 
igazán kiválóan teljesítőket, akik a jobban megfizetett polgári állások-
ban is megállnák a helyüket, vagy a pálya elhagyására, vagy a teljesít-
ményük visszafogására ösztönzi. Ugyanez a fizetés a gyengén teljesítő 
számára viszont pozitív megerősítő visszajelzésként szolgál, hogy tevé-
kenységét folytassa csak úgy, ahogy eddig tette. 

A Magyar Honvédség vezető beosztást betöltő személyei döntő 
többségének egy civil vezetővel összehasonlítva szinte semmiféle hatás-
köre nincs arra vonatkozólag, hogy kivel és hogyan kíván együtt dolgoz-
ni. Alig hallhatunk olyanról, hogy valaki azért került utcára, mert akár 
képzettsége, akár képessége hiányában nem volt alkalmas egy adott be-
osztás betöltésére. Ellenkezőleg, sok esetben az alkalmatlan „felfelé bu-
kik”, azaz a vezető csak abban látja a hasznavehetetlen beosztottjától való 
megszabadulás útját, hogy egy magasabb, de legalább távoli beosztásba 
helyezteti. A másik oldalról ez a mechanizmus oda vezet, hogy a munká-
jukat jól végzőket a vezetők igyekeznek maguknál tartani, akár azok elő-
menetelének megakadályozásával is, hiszen tudják, az eltávozott értékes 
kolléga helyére kerülő új emberrel kapcsolatban semmiféle garanciát nem 
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mutat föl a rendszer. Tehát furcsa módon az egyébként saját maga és 
szervezeti egysége hatékonyságát szem előtt tartó vezető járul hozzá leg-
jobban a kontraszelekcióhoz, azaz a teljes rendszer hatékonyságveszté-
séhez. 

Minden ember számára világos, hogy nem véletlen, hogy az oktatási 
intézmények különböző ágazatai, különböző szakmák végzésére feljogo-
sító bizonyítvánnyal, diplomával látják el a végzetteket. Különösen a lo-
gisztikai szakmák területén, ahol rendkívül sokféle, homlokegyenest kü-
lönböző szakterület képviselteti magát, nem elegendő, ha valaki csak 
azért tölthet be egy beosztást, mert ahhoz épp megfelelő a rendfokozata, 
vagy mert esetleg nincs most beosztása. 

Ez a gondolkodás lerontja az egyébként akár versenyző gazdasági 
szervezetekkel való összehasonlításban is nagyarányú humántőke fejlesz-
tésre fordított pénzek hatékonyságát. A Magyar Honvédség nagymérték-
ben támogatja a tagjai továbbtanulását, sokan második, harmadik diplo-
májuk megszerzésén dolgoznak ma is. Ez az önmagában reményt keltő 
helyzet azonban sajnos nem jelenti azt, hogy azok tanulnak, akiknek va-
lóban szükséges (és érdemes, hiszen itt is virágzik a kontraszelekció), és 
azt tanulják, amiből a támogatást (tandíjat, időt) biztosító szervezet is 
profitál.  

A hatékonyság szempontjából ez két olyan kérdést vet fel, melyet a 
versenyző vállalat lehetőség szerint mindig, a katonai szervezet jelenleg 
csak felületesen vizsgál: 

• Az oktatásra, az oktatás támogatására költött pénzek valóban a 
szervezet érdekeit szolgálják-e? 

• A szervezetben dolgozó képzettebb egyén tudása hogyan haszno-
sul? 

Továbblépve: Régóta létező gyakorlat, hogy a katonai gondolkodás 
az emberekhez próbál feladatokat, szervezeteket kreálni, és nem fordít-
va. (Egy új szervezet kialakításának első lépése az állománytábla elkészí-
tése, anélkül, hogy a tervezőknek a leghalványabb fogalma is lenne arról, 
hogy annak valójában milyen feladatokat, milyen technológiával kell 
megoldania.) Ennek oka a szervezeti hatalmat megtestesítő létszám meg-
óvása, folyamatos bővítése, a feladatoktól akár teljesen függetlenül is.  

Azt hiszem, ez messze alábecsüli az emberi tőke jelentőségét. Sem-
miféle hatékonyságot nem várhatunk el olyan emberektől, akiket saját 
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szervezetük alig képes motiválni, semmiféle reformot nem valósíthatunk 
meg karbantartott, fejlődő szakmai tudásbázis nélkül. Teljesen természe-
tes, hogy nincs olyan tevékenység, amelyre ne lenne döntő hatással az, 
hogy a folyamatokban résztvevő emberek mennyire kompetensek, hiszen 
a kompetencia és az érdekeltség hiányán a legjobb szándékú tervek is 
megbukhatnak. Ezt mindenképpen megtanulhatjuk a versenyző vállalatok 
menedzsereitől.  

Ha szervezeteinket továbbra is rosszul értelmezett szociális szem-
pontok miatt, inkább a munkanélküliség csökkentésére használjuk, és 
nem arra törekszünk, hogy feladatunkat végezzük el, azt, hogy az adófi-
zetők részére az ő pénzükből, magas színvonalú védelmi szolgáltatást 
nyújtsunk, csak egy nagy múltú, hajdan erős szervezet agóniáját nyújtjuk 
tovább. Ráadásul ez az agónia csak látszatra szolgálja a túlélést, a haté-
konyság helyett szociális szempontokra hivatkozás valójában a szervezet 
tagjai többségének sem szolgálja érdekét. Amikor csak átszervezések kö-
vetnek átszervezéseket a valódi célok elérése nélkül, az a teljes személyi 
állomány morálját rombolja, a haszontalanság, lecserélhetőség érzését 
erősíti, az építés helyett a túlélés igényét ébreszti fel. 

Azt gondolom, sem a haderőt, sem a logisztikát nem lehet megre-
formálni, hatékonyabbá tenni, ha nem változtatunk alapvetően a haté-
konyság szempontjából sokszor visszahúzó, szociális emberi erőforrás 
szemléletünkön. 

5. Hogyan tekintünk a teljesítményre? 

Minden szervezet hasznosságának megítélése szempontjából leg-
fontosabb mérőszám annak teljesítménye: azaz milyen mértékben képes 
végrehajtani azt a feladatot, amelyre alkotói létrehozták. Annak érdeké-
ben, hogy vezetők szervezetüket a kívánt irányba terelhessék, elengedhe-
tetlenül szükséges valamiféle megfogható, értékelhető visszajelzés arról, 
hogy mi is az amire képesek vagyunk.  

5.1. A polgári logisztika teljesítményszemlélete 

Egy nagy és bonyolult szervezet teljesítményének mérése sohasem 
egyszerű, működjön az akár a magán, akár az állami szektorban. A telje-
sítmény összetett dolog, sok esetben szubjektív is, mit és milyen mérték-
ben tekinthetünk eredménynek. 
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A teljesítmény értéke ráadásul időben sem állandó, a körülmények, a 
piac változásával folyamatosan új értelmet nyer. A termékek és szolgálta-
tások fogyasztói mindig újabb igényeket fogalmaznak meg, a versenytár-
sak új ötletekkel rukkolnak elő.  

A logisztikai teljesítmény a versenyző vállalatok esetében elsősorban 
a vevőkiszolgálás színvonalán keresztül ítélhető meg. Könnyen belátható, 
hogy semmilyen más logisztikai képesség önmagában való értékelésének 
nincs értelme, hiszen a vevőkiszolgálás megfelelősége jelenti a vállalko-
zás szempontjából a hasznos tevékenységet. 

Korábban már áttekintettük a marketing és a logisztika kapcsola-
tát. A teljesítmény-célkitűzés szempontjából lényeges a marketing piac-
felmérő, piacelemző szerepe, annak megítélése, hogy a vásárlók milyen 
vevő-kiszolgálási színvonalat várnak el, mit tudnak és mit hajlandóak 
megfizetni. 

A vállalkozások logisztikai szakemberei megkísérlik a vevőkiszolgá-
lás elemeinek beazonosítását, mindazokat az elemeket, amelyek együtte-
sen értéket teremtenek a fogyasztó számára. Ezután meghatározzák az 
egyes elemek minőségének, mennyiségének mérőszámait, illetve azt, 
hogy azok hogyan viszonyulnak az összteljesítményhez, mindvégig 
hangsúlyozva, hogy ennek megítélése a fogyasztó értékítéletének szem-
pontjából fontos.  

Ilyen elemek lehetnek7: 

• A termék elérhetősége, azaz, hogy az adott terméket, szolgáltatást 
az elfogadotthoz képest a logisztika mennyi időn belül képes biz-
tosítani (hiánycikkek aránya); 

• Megrendelési kényelem: szabványosított űrlapok, többcsatornás 
rendelés-felvételi információs rendszer; 

• A megrendelések és kérdések hatékony kezelése, olyan informá-
ciós rendszer kiépítése, amely képes a fogyasztó kérdéseinek in-
telligens kezelésére, a korábbi rendelések helyzetével kapcso-
latban képes információkat biztosítani, képes azonnal megmonda-
ni, hogy az adott termék rendelkezésre áll-e; 

                                                      

7  Szegedi Zoltán, Prezenszki József (2003): Logisztikai menedzsment, Kos-
suth, 62-64.oldal alapján. 
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• Szabványosított, a szolgáltatásokat és azok szintjét bemutató in-
formációknak a vevők rendelkezésére bocsátása; 

• Teljesítési idő: az árú megrendelésétől a teljesítésig eltelt idő 
hossza; 

• Megbízhatóság: a termékre és a kapcsolódó szolgáltatásokra vo-
natkozóan, azaz, hogy milyen százalékban vagyunk képesek telje-
síteni, amit megígértünk, vállaltunk, (a vevő sokszor jobban érté-
keli, ha 2 napot ígérünk, de azt betartjuk, mintha 2 órát, de azt 
megszegjük); 

• A rendszer rugalmassága: mennyire van a logisztikai rendszer fel-
készülve a váratlan helyzetek, váratlan igények kielégítésére; 

• Mennyire képes a rendszer a legfontosabb vevőinek különleges 
igényinek kiszolgálására; 

• A rendszer pontossága: mennyi hibát vét a rendszer a megrendelé-
sek százalékában; 

• Vevőszolgálati iroda kialakítása, amely felkészült kollégákkal se-
gíti a fogyasztó problémáinak megoldását; 

• A kapcsolódó pénzügyi, adminisztratív elemek kezelése; 

• A vásárlást követő szolgáltatás: a termék üzembe helyezése, cse-
réje, a felhasználó elégedettségének utólagos mérése – döntő fon-
tosságú ezen információk visszacsatolása a rendszerbe, hiszen ez 
határozza meg a javítás, fejlődés irányát. 

Az egyes logisztikai szakterületeken a sikeres vállalkozások mutató-
számokat, normákat állapítanak meg, és folyamatosan figyelik azok telje-
sülését. Amennyiben eltérések mutatkoznak, meghozzák a szükséges in-
tézkedéseket. Fontos az egyes elemek összteljesítményre vonatkozó 
hatását is elemezni, hogy az egyes mutatószámokat súlyukon kezelhes-
sük. 

5.2. A katonai logisztika teljesítményszemlélete 

Miért fontos a teljesítménymérés a honvédelmi szférában is?  

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a teljesítménymérés 
minden esetben hatékonyságra ösztönöz, még akkor is, ha közvetlenül 
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nem kapcsolódik hozzá finanszírozási, jutalmazási rendszer. A vezetők-
nek látniuk kell, szervezetük elérte-e a kitűzött célokat, hogy a hatékony-
ság javításán dolgozhassanak, hiszen: 

• Ha nem látjuk a sikert, jutalmazni sem tudjuk; 

• Ha nem tudjuk díjazni a sikert, valószínűleg a kudarcot is díjaz-
zuk; 

• A nem látható sikerből nem tudunk tanulni; 

• A nem ismert kudarcot helyrehozni sem lehet.8 

Jelenleg a honvédelmi szervezeteknek azzal gyűlik meg a bajuk, 
hogy egyáltalán meghatározzák, mi is a siker.  

A ma működő belső ellenőrzési rendszereink jellemzően a működés 
szabályosságát hivatottak vizsgálni. A vezetők, ellenőrök megkísérlik 
meghatározni a sikerhez vezető viselkedésmotívumokat, és azokat szá-
mon kérik beosztottaikon, tehát azt vizsgálják, az adott szervezet, sze-
mély szabályosan jár-e el tevékenysége során. 

Furcsa, de megtörténik: egy katonai szervezet jó/kiváló minősítést 
kap egy ellenőrzés során, hiszen az ellenőrök szabálytalanságot nem tár-
tak föl, miközben a szervezet az alaprendeltetéséből fakadó feladatát - 
például, hogy a laktanyát elhagyva foglaljon el védelmi állást az ország-
határon - nem képes teljesíteni. Hogyan lehetséges ez? 

Úgy, hogy, valójában nem az eredményeket, nem a „kimeneti tel-
jesítményt” mérjük, pusztán a valahol, valamikor megalkotott szabá-
lyoknak történő megfelelést! 

Könnyen belátható, hogy egy hadsereg alapvető feladatainak ellátása 
szempontjából a „kimeneti teljesítmény” a legfontosabb. Senki sem 
mondja majd sikeresnek a vesztes hadműveletet, csupán azért, mert az 
okmányolás rendben volt. Természetesen az adminisztrációnak is nagy a 
jelentősége, és ellenőrzése egyáltalán nem maradhat el, annak végrehajtá-
sa azonban önmagában nem tekinthető teljesítménymérésnek.  

                                                      

8  David Osborn-Ted Gaebler (1994): Új utak a közigazgatásban, Kossuth, 
p150. 
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Természetesen egy eredmény szemléletű teljesítménymérő rendszer 
kimunkálása nem egyszerű feladat, ráadásul látni kell, hogy a fentebb 
említett példát a katonai szervezet parancsnoka nyilván rajta kívül álló 
okokból is képtelen lehet teljesíteni feladatát (pl.: erőforrások elégtelen-
sége). A változás kulcsa az a szemléletváltás, melyben gondolkodásunk, 
vizsgálódásaink vezérfonalául a kimenő teljesítmények, eredmények fi-
gyelemmel kísérését választjuk.  

A „Védelem, mint szolgáltatás” című fejezetben már kísérletet tet-
tem annak megvilágítására, hogy a védelmi szolgáltatás színvonalának ér-
tékelése mennyire nehéz feladat. Valószínűleg ez az oka annak is, hogy 
sokan ugyanilyen komoly problémának tekintik a katonai logisztika telje-
sítményének mérését. A feladat persze nem egyszerű, de a logisztika 
munkájának van jól megfogható eredménye.  

Ez pedig nem más, mint a „vevő kiszolgálásának színvonala”. Ez a 
logisztika outputja, ez az, amivel értéket teremt!  

A professzionális katonának a harc eredményes megvívása érdeké-
ben sokféle eszközre, anyagra, szolgáltatásra van szüksége. A logisztiká-
nak az a feladata, hogy ezt adott keretek között a leghatékonyabban biz-
tosítsa. A katonai szervezet hatékonyságát döntő módon befolyásolja a 
katona „elégedettsége” - azaz ellátottsága -, tehát érdemes a logisztika 
teljesítményének mérése alapjául a szervezetek, katonák ellátottsági szín-
vonalát választani.  

Igenis kialakítható a különböző logisztikai szakterületeken egy a ka-
tonák, szervezetek „elégedettségét”, ellátottságát mérő mutatórendszer, 
amely a logisztikai „vevőkiszolgálással” kapcsolatban információt bizto-
sít a katonai vezetők számára. Az ellátás sok területén a hadműveleti 
szakemberek pontosan meghatározhatják a feladataik végrehajtásához 
szükséges és elégséges ellátási színvonalat, amelynek megközelítése, el-
érése, (túlszárnyalása!) lehet teljesítménymérés alapja.  

Tekintsük csak át újra a polgári logisztika által meghatározott 
vevő-kiszolgálási elemeket! Vajon a katonai logisztika és az ellátandó 
csapatok sikeres tevékenysége szempontjából nem hasonlóan fontosak 
ezek az elemek? A harcoló alakulat számára mindegy a teljesítési ciklus-
idő, vagy a termék elérhetősége? Az igénytámasztó csapatot nem érdekli 
a logisztika támogatóképessége, a rendelkezésre álló készletek mennyisé-
ge és minősége? Biztos vagyok benne, hogy igen.  

Már csak az a kérdés, hogy a katonai logisztikát érdekli-e? 
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Egy a logisztikai rendszer teljesítményét mérő rendszer eredménye 
lehet:  

• Lehetővé válik a minőségi és mennyiségi igények valós felméré-
se, amely a fejlesztések egyik alapjául szolgálhat; 

• Az ellátottakban tudatosul, hogy a vezetők figyelnek helyzetükre, 
és dolgoznak azért, hogy megteremtsék a megfelelő feltételeket, 
nőhet ezen szervezetek morálja; 

• Az ellátókban tudatosul saját küldetésük: feladatuk a szervezetek 
lehető legmagasabb szintű kiszolgálása! Látni fogják a tevékeny-
ségükről alkotott képet, és ez ösztönzi őket arra, hogy javítsanak 
is rajta. Láthatják, mely területeken és hogyan lehet, illetve szük-
séges változtatni;   

• A mutatók figyelemmel kísérésével részben mérhetővé válik a tel-
jesítmény, ráirányítja a figyelmet arra, hogy egy-egy mutató javu-
lása-romlása mögött valójában milyen okok rejtőznek, rákénysze-
rít a folyamatok és költségek elemzésére, javítására;  

• A mutatók mentén ösztönző rendszer kialakítása válik lehetsé-
gessé: például az ellátás színvonalának javítása azonos költségek 
mellett jutalmazható, amely innovációra ösztönöz; 

• Ha a rendszer teljesítményét mérni tudjuk, felmerül a jogos igény 
és lehetőség annak vizsgálatára is, hogy az egyének miként járul-
nak hozzá a szervezet sikeréhez: ez ösztönözheti az egyéni kiváló-
ság jutalmazását is. 

Az mércék kialakítása nem egyszerű, minden szervezetben, kezdet-
ben nehézségekkel jár, sokáig folyamatos támadások középpontja. De 
még egy egyszerű, nem tökéletes mérce is jobb, mint a semmilyen, mert 
idővel a hibák kiküszöbölhetők. A teljesítménymérés művészet, számta-
lan probléma megoldása, számtalan összefüggés felismerése vezet csak 
eredményre. Az objektív mércék kialakítása meglátásom szerint további 
kutatásokat igényel. 

6. Hogyan tekintünk a költségekre? 

Nagyon egyszerűen, mit is jelent a hatékonyság: Hatékonyság = 
Teljesítmény / Költségek. 
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Tehát a hatékonyság növelése egyszerűen fogalmazva azonos költ-
ség mellett nagyobb teljesítményt, vagy azonos teljesítmény mellett ala-
csonyabb költséget jelent. 

6.1. A polgári logisztika költségszemlélete 

A versenyző, élenjáró polgári logisztikai szervezetekben elképzelhe-
tetlen, hogy a vállalkozók ne legyenek tisztában tevékenységük költsége-
ivel. Alapvető érdekük, hogy folyamatosan elemezzék a befektetett tőké-
jük megtérülését, tevékenységük, döntéseik hatását a pénzügyi ered-
ményre. 

Az ilyen szervezetek fejlett számviteli rendszert és controlling me-
chanizmusokat működtetnek, melyek sokféle szempont alapján osztá-
lyozzák a vállalkozás költségeit, segítve a menedzsereket a döntéshoza-
talban. 

A polgári logisztika tudományának kiinduló gondolata, egyáltalán a 
logisztikának, mint szervezeti elemnek a létjogosultsága abból a felisme-
résből származik, hogy a logisztika fogalma alá tartozó tevékenységek 
költségei között konfliktus van – ahogy azt egy korábbi fejezetben rövi-
den bemutattam -, és azokat együttesen szükséges optimalizálni a leg-
alacsonyabb összköltség érdekében. A versenyző vállalkozások ezért 
idővel a szervezetben szétszórt logisztikai feladatokat (pl.: beszerzés, 
szállítás, raktározás) egy funkcionális szervezetbe, közös irányítás alá 
rendelték.    

A polgári versenyző vállalkozások gondos menedzserei minden fillér 
kiadásakor igyekeznek elemezni, hogy az elköltött pénz hogyan viszo-
nyul a cég későbbi eredményeihez. Az egyes beruházásokat megelőzően 
elemzéseket készítenek azok gazdaságosságáról, azaz jövőbeni megtérü-
léséről. Alternatív beruházási módokat keresnek, és igyekeznek a vállalat 
jövője szempontjából legoptimálisabb befektetési lehetőséget kihasználni. 

Ezek a gazdasági döntések a költségeket nemcsak funkcionálisan, 
hanem időtávokban is integrálják, azaz vizsgálják a ma kiadott pénz jö-
vőbeni hatását a vállalkozásra: tudják például, hogy egy ma okosan meg-
vásárolt drága berendezés hosszú távon busásan megtérülhet. 

A jó projektre mindig van forrás! - mondják a piacgazdaságban 
működő gazdálkodó szervezetek és a bankok vezetői. És valóban: ha egy 
befektetési, vállalkozási lehetőségről a cégvezető be tudja bizonyítani a 
bank számára, hogy az nagy haszonnal kecsegtető tevékenységet alapoz 
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meg, és azt a vállalkozó valóban képes kiaknázni, szinte biztosan számít-
hat hitelre. A hitelből megvalósuló beruházás, később termőre fordul, és 
optimális esetben nem jelent gondot a törlesztőrészletek fizetése sem.   

A vállalkozások és a bankrendszer együttműködése a piacgazdaság-
ban a hatékonyság egyik kulcskérdése: a bankok megtakarításokat gyűj-
tenek, melynek kamatát akkor tudják a tulajdonosoknak megfizetni, ha a 
kezelésükbe került pénzösszeget eredményesen helyezik ki – azaz adják 
oda hitelként az arra igényt tartó vállalkozásoknak. A vállalkozásnak 
pénzre van szüksége a működéshez, a bank pedig haszonért (kamatért) a 
kért összeget biztosítani tudja. A bank azonban csak akkor realizálhat biz-
tos nyereséget, ha gondosan megvizsgálja, hogy a vállalkozás mire is 
igényli a hitelt – tehát a hitel kihelyezése előtt gondosan megvizsgálja a 
vállalkozó lehetőségeit, üzleti tervét. A bankrendszer tehát megszűri az 
életképtelen ötletek, beruházási tervek döntő részét, ugyanakkor tőkét 
biztosít a hatékony megoldások részére – elemi érdeke diktálja ezt. Hogy 
e rendszer működőképes, az is jelezi, hogy manapság a projektek döntő 
többsége banki közreműködéssel, hitelből valósul meg. 

A finanszírozásnak ez a rugalmassága lehetővé, sőt kötelezővé teszi 
a vállalkozások számára, hogy akár költségeik, akár eredményeik tekinte-
tében hosszú távon gondolkozzanak, és részletes, megalapozott elemzé-
seket készítsenek.  

6.2. A katonai logisztika költségszemlélete 

Ha a katonai logisztika hatékonyságához közelebb akarunk kerülni, a 
katonák kiszolgálásának színvonalán kívül természetesen igen fontos a 
költségek figyelemmel kísérése is. Ha több az elkölthető pénzünk, egy-
szerűbb az ellátottsági színvonal emelése is, a művészet azonban abban 
áll, ha ugyanezt azonos vagy csökkenő költségek mellett valósítjuk meg. 
Annak érdekében, hogy megállapíthassuk, hatékonyan működik-e a lo-
gisztikai rendszer, nagyon fontos a költségek ismerete és vizsgálata. 

Sajnálattal kell kimondani, hogy a jelenlegi pénzforgalmi szemléletű 
katonai számviteli rendszer, bár megfelel az államháztartási törvényben 
meghatározottaknak, nem képes ilyen adatokkal szolgálni. A jelenlegi 
rendszer csak az elszámolás és ellenőrizhetőség intézménye, aligha a 
döntések előkészítésének és hatásának vizsgálatára szolgáló eszköz, lé-
nyegében alkalmatlan arra, hogy a reálfolyamatok költségeit vizsgálat 
tárgyává tehessük. 
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Szerencsére nem kényszerülök arra, hogy részletesen értekezzek az 
üzemgazdasági számvitel bevezetésének szükségességéről, az abból 
származó előnyökről, hiszen ezt Briák Ottó mk. ezredes Úr a Katonai 
Logisztika folyóiratban részletesen és magas színvonalon megtette9.   

Teljesen nyilvánvaló, hogy a hatékonyság bármiféle méréséhez a tel-
jesítmény mellett szükségünk van a költségadatokra is. Az is nyilvánvaló, 
hogy a katonai rendszerek teljesítményének számszerűsítése sok esetben 
igen nagy kihívás (valamivel egyszerűbb, ha csak a logisztikát tekintjük). 
Ám a költségek egy megfelelő szisztémával igenis megfoghatók! Ameny-
nyiben ezek az információk a rendelkezésünkre állnak, azonnal komoly 
fegyvert kaptunk a kezünkbe, mellyel csak rajtunk múlik, hogyan élünk. 

A vállalkozások gazdálkodásában  többségben jellemző a projektek 
hitelből történő finanszírozása: ez nyilvánvalóan a költségek tekintetében 
hosszú távú gondolkodást feltételez. Ezzel szemben milyen szemlélettel 
kerülnek finanszírozásra a költségvetési szervek?  

A hazai államháztartásra, így a katonai gazdálkodására is jellemző, a 
„költsd el, különben elveszíted” szemlélet. Ha egy szervezet év végéig 
nem költi el a rendelkezésére álló előirányzatokat, e pénzeket a központi 
költségvetés elvonja, sok esetben függetlenül attól, hogy a pénz megma-
radásának milyen okai vannak. Ráadásul a szervezet vezetője jó eséllyel 
számíthat rá, hogy a következő évben az el nem költött összeg nagyságá-
val kevesebb pénzt bocsátanak a rendelkezésére (de legalábbis a marad-
vány helyzete bizonytalan), hiszen „ha nem tudta elkölteni, biztosan nem 
is volt rá szüksége”. E szemlélet - bár eredeti célja a maradványok köz-
pontosítása és hatékony újraelosztása lenne - a gazdálkodó szervezeteket 
pénzeik maradéktalan elköltésére ösztönzi, akkor is, ha arra valóban nem 
lenne szükségük. Év végén minden költségvetési szerv elképesztő költe-
kezésbe kezd, hogy maradványától megszabaduljon.  

Mit is tehetne mást, hiszen a gazdálkodás hatékonyságának szinte 
egyetlen mérőszáma jelenleg az előirányzatok felhasználásának száza-
lékos mutatója!   

E pénzek ráadásul valójában dupla veszteséget jelentenek: egyszer 
a nagy valószínűséggel fölöslegesen beszerzett eszközök révén, másrészt 
a nem teljesülő eredeti célkitűzések, hosszú távú tervek területén. Külön 

                                                      

9  Briák Ottó (2004): A költségelszámolás általános rendjének lehetséges válto-
zási irányai a Honvédség gazdálkodási rendszerében. 
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dolgozat vizsgálatának tárgya lehetne, vajon mekkora veszteséget jelent 
ez évente az adófizetőknek! 

Ha a jelenlegi gazdálkodási rendszer részletesebb vizsgálatába bele 
sem megyünk, akkor is láthatjuk, hogy az elsősorban az államháztartás 
statisztikai igényeinek, a vélt átláthatóság kívánalmainak igyekszik meg-
felelni, s nem, vagy alig tartalmaz olyan ösztönzőt, amely a gazdálkodó-
kat a pénzek hatékonyabb felhasználására készteti. Ha a polgári és kato-
nai rendszereket összehasonlítjuk, azt találjuk, hogy a piacon versenyző 
szervezetek működését meghatározó alapelvek minden egyéb intézkedés 
nélkül is a hatékonyság felé szorítják a menedzsereket. Az államháztartá-
si, illetve katonai gazdálkodási rendszer hatékony és átlátható működését 
több ezer oldal szabályzó igyekszik kikényszeríteni – sajnos kevés siker-
rel.  

Léteznek erre megoldások. Az Egyesült Államok hadseregében a 
raktárak finanszírozására kísérletképp a raktárakon átmenő anyag-
mennyiséget választották. A költségvetés nagysága normatív módon a 
megmozgatott ládák alapján került meghatározásra, úgy, hogy évenként 
folyamatos teljesítményjavulást vártak el. Ezen túl azonban a raktárve-
zetők a maradványukat megtarthatták, és újra befektethették, méghozzá 
fölösleges megkötések nélkül: ha alkalmazott elbocsátása vagy felvétele 
volt szükséges, megtehették. Ha egy új berendezésre volt szükségük, 
megvásárolhatták. Sőt a vezetés engedélyezte, hogy az előírt évi megta-
karításon felül elért pénzmaradványt az alkalmazottak szétoszthassák 
maguk között. 

A raktáraknak hirtelen rengeteg költségvetési elemzője lett. Min-
denki azon dolgozott, hogy jobb és jobb megoldásokat találjanak. 
Drasztikusan javult a belső kommunikáció, a vezetők leültek beosztotta-
ikhoz, hogy meghallgassák, vannak-e ötleteik.  

E rendszer lehetővé tette a felső vezetés számára, hogy valós képet 
kapjon a költségekről, illetve, hogy a különböző létesítmények teljesít-
ményeit összehasonlítsa. Világos lett, hogy egyes szervezetek miért nem 
érték el a kitűzött célokat, így egyszerűbbé vált a döntés például a léte-
sítmények korszerűsítésével kapcsolatban. 

Vizsgáljuk meg most a költséggazdálkodást szervezeti szempontból. 
Hiszen többek közt az integrált költséggazdálkodás megoldása érdekében 
vált a logisztika versenyző vállalkozások önálló funkciójává, a vezetőnek 
közvetlenül alárendelt egységes logisztikai szervezetté. 
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Véleményem szerint ezen a téren valamelyest kedvezőbb a katonai 
logisztika helyzete: a katonai logisztika is alapvetően felismerte a logisz-
tikai folyamatok integrálásának szükségességét, és jellemzően a szerveze-
ten belül önálló funkcióként jelenik meg, egységes vezetés mellett. Ez bi-
zonyos szinten lehetővé teszi (persze elsősorban akkor, ha létezik az 
üzemgazdasági szemléletű számviteli rendszer) a gazdaságilag optimális 
döntések meghozatalát. 

Ugyanakkor célszerűnek tartom a felhívni figyelmet néhány, a kato-
nai és polgári logisztika különbségeiből adódó gazdasági szempontból 
érdekes kérdésre. A polgári logisztika minden olyan funkciót igyekszik a 
logisztika alatt tárgyalni, amelyek költségösszefüggéseit (költségkonflik-
tusait) közösen kezelni, optimalizálni szükséges (beszerzés és alapanyag 
ellátás, elosztás és áruterítés, készletgazdálkodás, raktározás, szállítás, 
rendelés-feldolgozás és kommunikáció, és a kapcsolódó informatikai hát-
tér). Azzal, hogy ezt megteszi, a logisztikai vezető lényegében a vállalat-
nál felmerülő összes feladatával, az azokkal kapcsolatos erőforrásokkal 
kapcsolatban döntési (optimalizáló) hatáskörrel rendelkezik. 

Azonban a katonai logisztika feladata sokkal tágabban értel-
mezhető: a katonai logisztika tulajdonképpen a haderő fenntartását je-
lenti, amely sokkal többet foglal magába, mint a polgári logisztika által 
tárgyalt funkciók! A több funkció pedig több költségkonfliktust is je-
lent! 

Érdekes, hogy a katonai logisztika elmélete felismeri ezt10, ugyan-
akkor a valóságban nem hozunk létre egy a haderő fenntartásával 
komplexen foglalkozó szervezeti egységet. Helyette az ezzel kapcsolatos 
feladatokat sokszor különböző érdekekkel rendelkező, nehezen együtt-
működni képes szervezetekhez delegáljuk (Jelen esetben: MH ÖLTP, 
HM BBBH, HM KPSZH, HM IKH, HM TH...).   

Annak érdekében, hogy a haderő fenntartásával kapcsolatban opti-
mális döntések születhessenek, nem feltétlenül elegendő a jelenleg ha-
zánkban logisztikának tekintett területek integrálása: teljes értékű funk-
ciónak (nevezzék azt hivatalosan akár logisztikának, akár másnak) a 
haderő fenntartása és mozgatása tekinthető. Úgy hiszem, ebből a szem-
pontból (is) hatékonyabb, takarékosabb lenne a haderőn belül egy annak 
fenntartásával, mozgatásával kapcsolatban minden funkciót magáénak 

                                                      

10 NATO Logisztikai Kézikönyv: A katonai logisztika az haderőerő mozgatá-
sának és fenntartásának tervezésével és végrehajtásával foglalkozó tudomány. 
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tudó szervezet kialakítása, amely egymaga képes például a létesítmények 
építésével, üzemeltetésével, a csapatok napi működési költségeivel, sőt a 
személyi kiadásokkal is gazdálkodni. Itt lenne elképzelhető az átlátható, 
egységes elvek alapján, közös célok érdekében működő, gazdaságilag 
optimális döntésekre alkalmas gazdálkodás megvalósítása. (A jelenleg a 
befolyásért és az erőforrásokért rivalizáló tervező szervezetek kusza, lo-
gikátlan hálózata helyett!)   

Miért lehet ez érdekes a hatékonyság szempontjából? A harcoló erők 
létszáma alapvetően politikai döntés eredményeképp kell, hogy megszü-
lessen. A lövészdandárok számát, lövészdandárnál rendszeresített techni-
kai eszközök mennyiségét, minőségét racionálisan meghatározni igen ne-
héz, hiszen senki sem tudja megmondani, valójában mekkora az a 
mennyiség és minőség, amelyre valójában szükség van. A harcoló kato-
nák létszáma a politikától függ, nehezen értelmezhető esetükben a „gaz-
daságos mennyiség és minőség”.  

Más a helyzet azonban a logisztikai (haderőt fenntartó!) szerveze-
tekkel. A logisztikai szervezetek létszámának, képességeinek igenis van 
jól megfogható viszonyítási alapja: a kiszolgálandó szervezetek minősé-
ge, mennyisége, feladatai. A logisztikai szervezetek feladata adott abban 
a pillanatban, hogy a harcoló szervezetek felálltak: a kiszolgálandók 
feladataiból, létszámából levezethető az anyagi- és technikai szükséglet, a 
szállítási mennyiség és minőség, stb.  

Azaz ha gondosan járunk el, meghatározhatjuk a haderő fenntartói-
nak küldetését, az elérendő célt, pontosan megmondhatjuk mit várunk tő-
lük, akár számokban foglalt mutatókkal is! (Legyenek képesek adott idő 
alatt, adott távolságra, adott mennyiségű anyag, eszköz szállítására, raktá-
rozására, javítására, legyenek képesek adott létszámú hadsereg adott 
színvonalon történő felöltöztetésére, étkeztetésére, stb...) 

Könnyen belátható, hogy egy adott feladat megoldása az erőforrások 
legkülönbözőbb kombinációival elképzelhető: például, léteznek raktárak, 
amelyek semmiféle anyagmozgatásra alkalmas technikai berendezéssel 
nem rendelkeznek – itt nyilvánvalóan a működéshez nagy létszámú sze-
mélyzet szükséges. Aztán léteznek manapság olyan raktárak is, amelyek-
ben még a világítást sem kapcsolják fel soha – hiszen lényegében oda 
ember a lábát sem teszi be, helyette mindent számítógépek és robotok vé-
geznek el. 
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3. sz. ábra: A haderő és a fenntartásához szükséges erőforrások 
kapcsolatának elvi vázlata 

A polgári logisztikus, ha racionálisan gondolkodik, megkeresi az 
erőforrások leggazdaságosabb konfigurációját: ha munkaerő drága, he-
lyette gépesít, informatikai hálózatokat épít ki. Ha a kétkezű munkaerő 
olcsóbb, eszébe sem jut drága gépekre költeni. A polgári logisztikus adott 
teljesítménymutató mellett lehetőség szerint olyan döntést hoz, amely az 
összköltség legalacsonyabb szintjét eredményezi. 

De vajon mit optimalizál(hat) ma a katonai logisztikus? A katonai 
logisztikus számára például az egyik legdrágább erőforrás, a munkaerő az 
állománytáblában egyszerűen adott – vagy éppen nem! Sem arra nincs 
lehetősége, hogy az összköltség szempontjából előnyös, akkor munkaerőt 
vegyen fel, sem arra, hogyha szükséges, elbocsásson!  

A jelenlegi katonai gazdálkodási rendszerben a vezetői szinttől füg-
gően a tevékenységeinkhez, feladatainkhoz kapcsolódó egyéb költségekre 
is csak részben van ráhatásunk. A szervezetek vezetői a munkájukhoz 
szükséges erőforrásoknak csak egy részét kapják rendelkezési és felelős-
ségi körükbe (például a csapatköltségvetésükön keresztül), nagyobb felét 
az utaltsági renden keresztül más csapatok vagy központi ellátó szervek 
természetben biztosítják. Ez az értelemszerűen saját érdekeit szem előtt 
tartó parancsnokot arra készteti, hogy a lehető legnagyobb mértékben 
kihasználja az ellátói lehetőségeit (hiszen ezzel többnyire a saját lehető-
ségeit nem szűkíti), még ez alatt a saját hatáskörébe tartozó előirányza-
tokra ésszerűen csak végső esetben hagyatkozik – hiszen ezeket, ha 
ügyes, „kedve szerint” használhatja fel. Az ellátó és az ellátott között 
meglévő információs asszimetria sohasem teszi igazán lehetővé, hogy az 
ellátó reálisan megítélje ellátottja helyzetét, szükségleteit (az ellátott ér-

 



 36

dekelt is a ködösítésben a tervezéstől a felhasználásig...): ez a helyzet  az 
ellátott számára bizonyos területeken szükségtelen bőséget, ugyanakkor 
máshol súlyos hiányt teremthet. 

Nagyon leegyszerűsítve a katonai vezető tehát teljesen logikusan 
úgy optimalizál, ahogy szervezete érdekei megkívánják: takarékoskodik 
ott, ahol azzal eredményt érhet el, és ahol számon kérhető (pl.: az in-
tézményi költségvetés területén); és maximalizálja igényeit, felhasználá-
sát ott, ahol a költségek, következmények nem őt érintik (központi ellá-
tású anyagok, létszám).   

A haderő fenntartásáért felelős vezetők akkor képesek hatékony gaz-
dasági döntéseket hozni, ha a feladatuk megoldásához szükséges ren-
delkezésre álló erőforrásaik (ember, anyag, eszköz) fölött teljes körűen 
rendelkezhetnek, és azokért egy személyben felelősek is! Ha egy vezető 
úgy találja, hogy egy feladat megoldása érdekében új ember felvétele 
szükséges, mert így képes az elvárt teljesítményt az elvárt költségen telje-
síteni, nem helyes, ha kiveszzük az eszközt a kezéből. A logisztikai szer-
vezeteknél az ember, a technikai eszköz egységesen erőforrásnak tekint-
hető az adott (politikai-katonai döntéssel megalakított) harcoló katonai 
szervezetek kiszolgálása érdekében. A gazdaságosság, a rugalmasság elve 
megköveteli, hogy e döntéseket az ellátók az igények szerint a megfelelő 
szinten hozzák meg. 

Tulajdonképp a legtöbb országban a közszférában ennek beismeré-
se az outsourcing térnyerése is. Ha a szolgáltatásokat egy civil vállalko-
zás végezheti, az ő kezét nem kötik meg a politikai (katonai) vezetés által 
alkotott szabályok. Ő feladatorientált módon képes rugalmasan reagálni 
az aktuális igényekre, elbocsáthat, létszámot bővíthet kedve szerint, beru-
házhat, ha szükségesnek és gazdaságosnak tartja. Számára nem adott az 
állománytábla, sőt valószínűleg a teljesített szolgáltatások alapján írhatja 
meg a számláit is, tehát (ha jó szerződést kötünk vele) érdekelt feladatai-
nak magas szintű ellátásában. Az ő szervezetében lehetséges az embere-
ket nem a munkakörben eltöltött idő, hanem a teljesítmény alapján bérez-
ni, méghozzá a piacon megszokott és elvárt módon. Ez teheti lehetővé, 
hogy adott esetben magasabb színvonalon, vagy alacsonyabb áron lássa 
el feladatát. 

Tulajdonképp tehát a civil vállalkozás vezetője fel van hatalmazva, 
hogy a hatáskörébe tartozó feladatokat legjobb tudása, az erőforrások 
szabad kombinálásával oldja meg. A katonai logisztikai szervezetek ve-
zetői szabályok rengetegében kell dolgozzanak, a feladatuk végrehajtásá-



 37 

hoz szükséges intézkedési jogkörrel, erőforrásokkal csak korlátozottan 
rendelkeznek. 

A Bundeswehr logisztikai rendszerének tanulmányozói a következő-
ket állapították meg: „Szemléletük szerint a parancsnok, sőt minden fő-
tiszt fejében állandóan jelen kell lennie a feladatok előkészítése és elin-
dítása során a mibe kerül kérdéssel összefüggő válaszok kutatásá-
nak.”11 A Magyar Honvédségben e szemlélet sajnos jelenleg csak nyo-
mokban van jelen. Valószínű akkor lehetséges e gondolkodásmód meg-
gyökerezése, ha olyan működési modellt sikerül kimunkálnunk, amely 
ösztönzőleg hat a költségek kontrol alatt tartására. 

7. Hogyan tekintünk a változásokra? 

Azt mondják, a világban csak egy állandó dolog van: a változás. 
Ma akármerre is nézünk, láthatjuk a környezet, a társadalom, a gazdaság, 
sőt az értékek folyamatos változását, fejlődését. Különösen radikálisan 
történik ez az utóbbi tíz-egynéhány évben hazánkban, hiszen a rendszer-
váltással járó folyamat az élet minden területén új kihívásokat, lehetősé-
geket és veszélyeket is hozott. 

A változások sokszor addigi tevékenységünktől függetlenül, a kör-
nyezet dinamikájából származnak, és a siker és hatékonyság szempontjá-
ból döntő, hogyan vagyunk képesek azokhoz alkalmazkodni, hogyan is-
merjük föl és aknázzuk ki a bennük rejlő lehetőségeket.  

7.1. Versenyző vállalkozások változásszemlélete 

A vállalatok életében a szándékos változások terepe az ún. stratégia 
alkotás, illetve a stratégia megvalósítása. A stratégia alkotás legfonto-
sabb célja az, hogy biztosítható legyen a cég tartós versenyképessége, pi-
aci sikere és a nyeresége ( a jövője). A sikeres jövő feltétele az állandó 
változás, a folyamatos megújulás. Az a cég, amelyik időben meghozza a 
szükséges döntéseket és beindítja a változtatást megvalósító stratégiai ak-
ciókat, számíthat arra, hogy a környezeti változások nem okoznak számá-
ra meglepetést, sőt azokat saját előnyére is fordíthatja. Arra is lehetősége 
nyílhat, hogy ezeket a környezeti hatásokat befolyásolja. Passzív maga-

                                                      

11  Jároscsák Miklós (2003): Logisztikai rendszerfejlesztés a Bundeswehrben, 
Katonai Logisztika, 11.évf. 3.szám 225-237 p. 



 38

tartással az a legvalószínűbb, hogy a környezeti változások fognak jelen-
tős, esetleg negatív hatással lenni a cégre. 

Tartósan csak az a cég lehet sikeres, amelyik nem csak reagál a 
környezeti változásokra, hanem stratégiájára támaszkodva igyekszik a 
változásokat kifürkészni, előttük járni, sőt ha lehet befolyásolni azokat. 
Ezt azonban nem elég óhajtani, hanem tenni is kell érte, és ez már vezeté-
si feladat. A vezetők változtatással kapcsolatos feladatait a változtatás-
menedzsment vizsgálja, amelynek jelentősége felismerése óta komoly 
irodalma született.  

A sikeres és lehetőleg proaktív változtatásmenedzsment alapja a vál-
lalkozás külső és belső környezetének folyamatos vizsgálata, elemzése, 
amelynek célja, hogy a szervezet környezetét és stratégiáját összhangba 
hozza. Erre a célra jól alkalmazható az úgynevezett SWOT elemzés, 
amely átlátható formában összefoglalja a vállalkozás lehetőségeit és fe-
nyegetettségeit (azaz, hogy a környezet mit tartogat a szervezet számára), 
illetve erősségeit és gyengeségeit (amely a vállalat belső viszonyait vizs-
gálja). 

Ha egy szervezet vezetője a környezet kihívásait és saját szervezete-
inek lehetőségei pontosan ismeri (folyamatosan figyelemmel kíséri), ké-
pes a szervezet hosszú távú küldetését, stratégiáját, majd rövid távú célki-
tűzéseit ehhez állandóan hozzáigazítani. 

Vannak helyzetek, amikor a környezet változása és/vagy a vezetők 
nem megfelelő változáskezelése okán a szervezet válságba kerül. Ilyen 
válságok a piacon működő szervezetek közt az alábbi módon jelentkez-
nek: 

Stratégiai válság 

Veszélybe kerülnek a vállalat erőforrásai, technológiája, romlanak a 
piaci pozíciók, azonban a napi működés még nem mutat zavarokat (hosz-
szú távú gondok). 

Stratégiai válságmenedzsment – a vállalati stratégia újrafogalmazá-
sát követeli meg (pl. visszavonulást, tőkekivonást alkalmazhat, stabilizá-
lás – erőfeszítések összpontosítása). 
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Teljesítmény válság 

Kudarc, visszaesés a meglévő eladásokban és pénzügyi célokban, 
kimutatható piaci veszteségekben és fedezetlen költségek formájában je-
lentkezik. 

A működésre irányuló válságmenedzsment célja a vállalat működé-
si súlypontjának erősítése, a termelékenység javítása, költségek csökken-
tése, eladás fokozása. 

Likviditási válság - a fizetésképtelenség fenyegetése 

A pénzügyi válságmenedzsment célja a pénzügyi eszközök erősítése 
vagyis a likviditási rés szűkítése, áthidalása és a változtatás a vállalat tő-
kestruktúráján. 

Csőd, megsemmisülés - fizetésképtelenség 

A válságmenedzsment a folyamat alatt célja megegyezni a hitele-
zőkkel a csődbiztos felügyelete alatt. 

Lényeges különbség a változás- és a válságmenedzsment között, 
hogy a változásmenedzsmentnek a vállalkozás mindennapi működésébe 
szorosan be kell épülnie. A válságmenedzsment feladatai azonban csak 
ritkábban, jellemzően válságok, vagy azzal fenyegető helyzetek idején 
merülnek fel, és azok általában speciális, a mindennapokban megszokot-
taktól elérő vezetési módszereket követelnek meg.   

Ha megvizsgáljuk az itt felsorolt válságtípusokat, könnyen észreve-
hetjük, hogy a közvetlen válságok többsége könnyen felismerhető a társa-
ság pénzügyi elemzésével. Ha egy piacon működő szervezet nem képes 
megfelelni a piac által elvárt követelményeknek, az többnyire veszteség-
ként, fizetésképtelenségként, csődként mutatkozik meg.  

Ez a tény a polgári logisztika számára automatikus visszajelzést je-
lent azzal kapcsolatban, hogy mikor kell változtatnia addig kialakult 
módszerein, technológiáin. Sokszor van is honnan ötletet merítenie, hi-
szen elég csak fogyasztói igényeire, vagy versenytársai megoldásaira te-
kintenie.  
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7.2. A katonai logisztika változásszemlélete 

Vajon hogyan hat a változás a katonai logisztikára? A katonai 
rendszereket békeidőben nem fenyegeti csőd, vagy fizetésképtelenség – 
ha nincs éles bevetés, a legtöbb ember számára aligha derül ki, ha „baj 
van”. Ha költségvetési lehetőségei be is szűkülnek, annak legtöbb eset-
ben közvetlenül semmi köze ahhoz, hogy stratégiájában hogyan alkal-
mazkodott a környezete elvárásaihoz. A rosszul működő katonai logiszti-
kát nem bünteti – békeidőben – a saját fogyasztója, sőt más országok 
logisztikai rendszereit sem tekintheti feltétlenül mintának, hiszen teljesen 
különböző társadalmi-gazdasági környezetben kell teljesítenie feladatait. 

A polgári vállalkozások menedzsereinek számolniuk kell azzal, 
hogy a tulajdonosok hamar az orruk alá dörgölik a cég romló pénzügyi 
eredményeit. A katonai rendszerek „tulajdonosai”, a politikusok ezt csak 
nehezen tehetik meg, hiszen nem áll rendelkezésükre a szervezet sikeres-
ségét egyértelműen mérő adat, akár a honvédelem színvonalát, akár a 
haderő fenntartásának helyzetét vizsgálják. Ráadásul, ha fel is ismerik a 
problémákat, egyáltalán nem biztos, hogy a változásban is közvetlenül 
érdekeltek, hiszen választóik nem feltétlenül jutalmazzák megfelelő mér-
tékben a békeidőben működő hadseregre fordított idő- és erőforrás ráfor-
dítást.  

A katonai rendszerek, a katonai logisztika problémáinak felismeré-
se különösen békeidőben komoly szakmai felkészültséget, és rengeteg 
információt igénylő feladat, mely bonyolultsága okán sok tekintetben 
szubjektív elemeket is magában hordoz. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy csak egy viszonylag szűk réteg rendelkezik a megismerés és döntés 
képességével, akik többnyire nem a „tulajdonosok” (a politikusok), ha-
nem a menedzserek (katonai vezetők, tisztségviselők) közé tartoznak, és 
nem feltétlenül áll érdekükben kockázatos és számukra nem feltétlenül 
kifizetődő változtatásokba kezdeni, hiszen ezzel saját pozícióikon nem 
igazán javíthatnak: az állandóság vagy változás a polgári vállalkozások 
menedzsereivel szemben semmilyen hatással nincs döntéshozó pénztárcá-
jára.  

Az emberek általában nem kedvelik a változásokat. A változások 
mindig kockázattal járnak, az eddig kivívott pozícióinkat veszélyeztetik, 
álljunk a ranglétra bármely fokán. Az állami bürokráciában a szaktisztvi-
selők úgy háríthatják el maguktól leghatékonyabban a munkájukhoz kap-
csolódó felelősséget, ha a korábban egyértelműen lerögzített szabályokat 
követik, azaz kockázatkerülő módon viselkednek. A rendszer nagyobb 
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teljesítménye az ő számukra többnyire nem jelent nagyobb jövedelmet, 
de jó eséllyel jelent több munkát és stresszt. Ezek a viszonyok természe-
tes módon nem kedveznek változásoknak. 

A változás, fejlődés azonban fontos. Ezt mindenki tudja a Magyar 
Honvédség vezetői közül, hiszen idestova lassan két évtizede folyamato-
san újabb és újabb reformok kerülnek asztalra. Azt azonban nehéz tagad-
ni, hogy ezek a változások többségükben nem érték el a kívánt eredmé-
nyeket.   

Arról például, hogy milyen akadályai vannak egy a tevékenységeink 
ráfordításainak és költségeinek korrekt kimutatására alkalmas számviteli 
rendszer kialakításának, Briák Ottó a következőképp ír: „Ha a változta-
táshoz való affinitás hiányának okait kutatjuk, számtalan kisebb, na-
gyobb tételt felsorolhatunk. Kifogást – akár megalapozottnak tűnőt is – 
szinte mindenki tud a saját területéről, akár többet is sorolni. Az alapve-
tő ok azonban egyetlen és megkerülhetetlen. Döntően azért nincsenek 
változások, mert az érintettek azt vagy nem akarják, vagy érdektele-
nek az ügyben. Ebből az következik, hogy a változások kieszközléséhez 
nem elég mindenféle, akár a legkorrektebb szakmai anyagok megléte. 
Ahhoz szemléletváltozásra van szükség.”12 

A hazai bármilyen katonai rendszerrel kapcsolatos reformelképzelé-
sek kapcsán, a tudományos munkákban gyanúsan gyakran kerül porondra 
a „szemléletváltás szükségessége”, illetve „az érintettek érdektelensé-
ge”. Olvassunk csak utána! Szinte minden változtatási kísérlet kudarcá-
nak elemzése kapcsán megjelennek ezek a fogalmak, sőt, sokszor már az 
ötletének felvetésekor hozzáteszi gazdája, hogy ahhoz, hogy ez működjön 
„az érintettek részéről szemléletváltásra lenne szükség”.   

Vajon ez azt jelenti, hogy a Magyar Honvédség valamiféle gene-
rális szervezeti problémával küzd? 

A kérdésre a magam részéről úgy szerettem volna választ kapni, 
hogy néhány kollégámat és katonaismerősömet (elsősorban az MH veze-
tő szerveinél dolgozókat) megkértem rá, hogy olvassák el a következő so-
rokat, és értékeljék ez alapján a Magyar Honvédség szervezeti állapotát: 

                                                      

12  Az idézett rész a 19.oldalon található. 
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„Kérjük ismerkedjen meg az alábbi egyszerű modellel, amely 
egy szervezet fejlődését négy részre tagolja:” 

1. A felfutás szakaszában a szervezet ambiciózus, dinamikus, nö-
vekvő. A hivatalos, hirdetett célok, szabályok megfelelnek a tény-
legesen működő céloknak, szabályoknak. Az emberek perspektí-
vát látnak maguk előtt, eredményre törők. Jellemző a nyílt 
információáramlás és a szervezet céljaival való azonosulás. 

2. A megelégedettség szakaszában a szervezet az elért eredmé-
nyekkel megelégszik, a jelen állapot fenntartása a cél. A hivatalos 
céloktól, szabályoktól egyre távolodnak a működők, az emberek 
kevésbé foglalkoznak a jövővel, annak tervezésével, a problémák 
megoldásával. Jellemző az elkényelmesedés, az információk szű-
rése. 

3. A tagadás szakaszában a problémák tartósan jelentkeznek a 
szervezetben, de a dolgozók és főként a vezetők számottevő része 
nem néz szembe ezekkel, tagadják létezésüket, vagy jelentőségü-
ket. Jellemző a múlt dicsőségére, eredményeire és módszereire 
való hivatkozás. Erősödik a szervezeten belül a szembenállás, 
megjelennek az új célokat képviselő csoportosulások, akik felfe-
dik a hivatalos és működő célok és szabályok, viszonyok közti 
éles különbséget. 

4. A káosz időszakában a szervezet egyre szervezetlenebbé és átte-
kinthetetlenebbé válik. Ez a válság és az útkeresés állapota. Az 
egyes csoportosulások harca, a tűzoltás, túlélés és a menekülés 
jellemzi e viszonyokat. Nincs iránytartó koncepció. A régi és új 
célok szabályok kuszasága, állandó mozgása, alakulása elbizony-
talanítja és elidegeníti az embereket a szervezettől.13 

Hogy a Magyar Honvédség a fent megnevezettek közül jelenleg 
mely életszakaszában van, itt lehetősége van az Olvasónak egymaga is 
eldönteni. Saját kicsi közvélemény-kutatásomban az emberek közül senki 
sem szavazott az első kettőre. Az emberek kis része szerint a harmadik, 
többségük szerint jelenleg a negyedik fázisba tartozunk (bízom abban, 
hogy a csapatoknál talán nem ilyen szomorú a kép). A negyedik fázis pe-

                                                      

13 Cséffalvay Gábor (2003): Szervezetfejlesztés, Jegyzet, Szent István Egye-
tem.  
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dig válságot jelent (amely egy piaci szervezet számára nagy valószínű-
séggel csődöt, megsemmisülést jelentene). 

Ebben a dolgozatban nincs lehetőségem részletes szervezeti diag-
nózist készíteni, úgy vélem, erre csak egy átfogó, külső szakértők segít-
ségével végrehajtott kutatás lehet képes. Nem kérdés, hogy csak a válság 
okainak részletes és őszinte feltárása lehet alapja egy megoldásra vonat-
kozó cselekvési tervnek is. Azt gondolom, hogy a kedvezőtlen szervezeti 
viszonyok alapvetően determinálják a legtöbb szakmai reformkísérletet, 
ezért nagyon fontos ezzel stratégiai szinten hozzáértő módon foglalkozni.  

A polgári és katonai szervezetek összehasonlítása, az alkalmazott 
módszerek vizsgálata abban segítségünkre lehet, hogy megismerjük a 
válságok felismerésének és menedzselésének lehetőségeit is, hiszen a pi-
aci verseny körülményei között ezek sokkal inkább a mindennapokhoz 
tartoznak, nem úgy, mint az alapvetően a stabilitásra, fegyelemre és ki-
számíthatóságra épülő katonai szervezetekben. Különösen fontos ez azért, 
mert a válságmenedzsment mára jól fejlett eszköztárában olyan módsze-
rek szerepelnek, amelyek távol esnek a katonai szervezetek ma megszo-
kott rendjétől – emiatt a vezetőktől különleges felkészülést igénylenek.   

10. Összegzés 

E dolgozat megkísérelte néhány fontosnak tartott ponton összeha-
sonlítani a katonai és polgári szervezetek, a logisztika működését, an-
nak érdekében, hogy bemutassa a gazdasági hatékonyságra hatást gya-
korló főbb motívumokat, illetve a motívumok közti összefüggéseket. 
Meglátásom szerint a jövő legfontosabb kérdése az, hogy a modern 
szemlélet, a polgári életben alkalmazott jó gyakorlatok, az új technoló-
giák hogyan építhetők be a katonai szervezetek működésébe. E feladat 
nem egyszerű. De nem is lehetetlen… 
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