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0 ÖSSZEFOGLALÓ 

A stratégia, a tervezés és a szőkös erıforrások lehetı legjobb kihasználása klasszikus prioritá-
sok a katonaságnál. Ezen túlmenıen, a modern üzleti menedzsment alapelvei nyernek egyre 
nagyobb fontosságot és alkalmazást mind a védelemgazdaság és védelmi igazgatás, mind az 
operatív irányítás, mind a csapatvezetés területén – ez utóbbiak sajátosságait figyelembe-
véve. E vonatkozásban a jövıorientált gondolkodás, a rugalmas, körülményekhez alkalmaz-
kodás képessége, a jobbításra való készség, a lehetı legjobb koordináció és teljesítmény 
kérdései állnak elıtérben. A teljesítmény és hatás-orientált irányítás eszközei – feltéve, hogy 
azokat szakmailag helyesen alkalmazzák, – számottevıen járulhatnak hozzá a katonai me-
nedzsment sokrétő problémái megoldásához.  

 

1 A MEGOLDANDÓ  TUDOMÁNYOS  PROBLÉMA 

Manapság globális versennyel nem csak a vállalkozások néznek szembe, hanem a nemzetgaz-
daságok is. Következésképpen, a nemzetállam közigazgatási intézményei is.  

A múlt század elején a merev bürokratikus modellnek még nagyon pozitív csengése volt. 
Azonban a maitól nagyon eltérı külsı környezetben fejlıdött ki. Viszont a jelenlegi és az elı-
re látható új helyzet egyre inkább azt követeli meg, hogy az igazgatási szervek legyenek ru-
galmasak és költséghatékonyak. A közintézmények egyre inkább ráébrednek, hogy az igazga-
tási tevékenység mostani eljárásai, folyamatai avíttak és át kell ezeket szervezni.  

Általánosságban szólva, a közigazgatás szenved a következıktıl: a költségvetése csökken, az 
imázsa rossz, ahogyan a vezetése is, és sem a hatásossága, sem a hatékonysága nem ideális. 
Az apparátus motiválása problémás miközben gyors átállást kell végrehajtania, új feladatokat 
és elvárásokat teljesítenie, hogy gyorsan változó újabb kihívásoknak megfeleljen. Tradícioná-
lis erısségei, – fıleg a jogalkalmazás és a megbízhatóság, – gyengeségeivé váltak; minısége 
kifogásolható, költsége magas, az innováció dinamikája gyenge. Nincs ez másképp a katona-
ságnál sem. Ha valaha, akkor a jó tervezés, a szőkös pénzügyi és egyéb erıforrások 
célszerőbb elosztása, leginkább most segíthetne azon, hogy kijöjjünk a költségvetésbıl.  

Az igazgatás szervezetei egyre inkább szembesülnek e problémákkal, miközben újabb felada-
taikkal birkóznak. Új kihívásoknak, új módszereket alkalmazva kell megfelelniük. A közin-
tézmények hatékony menedzselése érdekében a modern koordináció formáit és a jog eszköz-
tárát használják fel. Fontos, hogy – mind politikai, mind gazdasági, mind társadalmi vonatko-
zásban, – hozzuk létre az alkalmas keretet arra, hogy közfeladatokat ésszerően hajtsunk végre, 
közös értékeink felé irányuló teljesítményt leadva, de a szükségletekhez és a körülményekhez 
igazodva. A közös értékeket ugyan egyrészt érdekcsoportok fogalmazzák meg, másrészt 
azonban fokozottan kell tekintettel lenni a finanszírozhatóságra. A meglevı kihasználatlan, 
elfekvı tartalékokat fel kell tárni, a közönség önszervezıdését segíteni, valamint a szerveken 
belüli, illetve a szervek közötti információs hálózatokat fejleszteni kell.  

Ezek a folyamatok a védelmi menedzsmentet nagyon is érintik. A globális biztonságpolitika 
feltétel-rendszerében történı drasztikus, gyors változások erısen befolyásolják a modern fe-
gyveres erı célrendszerét, struktúráját, szervezését. Mindez továbbgyőrőzı igazodó hatást 
vált ki valamennyi, a véderıhöz tartozó igazgatási és egyéb szervezetben.  

Korántsem csupán a védelmi igazgatás újra-orientálódásának és az át-szervezıdésének szük-
ségességét, hanem a tisztán igazgatásról egy finanszírozható, „gazdaságibb“ szemlélető igaz-
gatásra való áttérés lehetısége is megnyílik modern közigazgatási alapelvek követésével.  
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A közigazgatás egyik hatósága, az adóigazgatás, adóalanyokról és adótárgyakról nyert infor-
mációk bonyolult rendszereit alkalmazza jó teljesítménye, hatásossága érdekében. E rendsze-
rek legfontosabb céljai a hatásosság, a hatékonyság, és a fenntarthatóság.  

A „nemzet hatósága“ a katonaság, ahol egy fontos cél a kiadott katonai feladat feltétlen telje-
sítésének garantálása, és a véderı hosszú távon át mőködıképes állapotban tartása, de úgy, 
hogy folyton optimalizálni kell a politikai szintő „megrendelések“ és a katonai lehetıségek 
figyelembe vételével. Ehhez olyan készségek is kellenek, mint „rugalmasság“, és az önfej-
lesztés, csoport-fejlesztés képességei.  

A múltban viszonylag csekély figyelmet kaptak e menedzsment képességek, amikor a katona-
ságról és igazgatási szerveirıl gondolkodtak. Ennek azonban változni kell, amennyiben egy 
hatásos és hatékony fegyveres erı szervezeti struktúráját és folyamatait akarjuk megvalósítani 
és fenntartani.  

 

2 A KUTATÁS  CÉLJA   

A kutatás azt célozza, hogy 
• a „védelmi igazgatás“ sajátosságait logikailag elemezzük, 
• majd határozzuk meg, hogy – fenti elemzés alapján – melyek a jó kiindulópontok azon 

intézkedésekhez, amelyekkel a védelmi igazgatást hatásosabbá és hatékonyabbá változtat-
juk.   

Hosszabb távon a katonaság bürokratikus igazgatási jellege megváltozhat „vállalativá“. 

Ehhez szükség lesz arra, hogy a jog irányította igazgatást mőködése közben megfigyeljük a 
modern üzleti menedzsment szemszögébıl. Elıtérben a gazdasági gondolkodásra adó ésszerő 
menedzsment áll. Ebben az összefüggésben a védelemgazdaság és az üzleti igazgatás különö-
sen jelentısek. Három szempont különösen fontos: hatásosság (a megfelelı dolgot csinál-
juk?), hatékonyság (a megfelelı módon tesszük?), és a költséghatékonyság (profitabilitás). A 
célrendszer felállítási folyamatában a közérdeket a vállalat, mint szereplı érdekének feleltet-
tük meg.  

 

3 A KUTATÁS  MÓDSZERE 

A közigazgatás alkalmazza a problémamegoldás olyan fejlett módszereit, amelyek az üzleti 
igazgatás és a menedzsment (vö. a katonaság közszolgáltató intézmény jellegével) területén 
alakultak ki, habár az alapelvek és az igények a közigazgatásra is értelmezhetık.  

Jelen kutatás keretében ezek közül az egyik ilyen módszert, a szisztematikus, holisztikus 
megközelítés eljárását alkalmaztam. Ez ugyanis lehetıvé teszi mind az ok-okozati hatá-
soknak, mind az erısségek és gyengeségeknek a figyelembe vételét a katonaság területén, és e 
két utóbbit úgy vizsgálja, mint következményeket. Ez viszont elısegíti a probléma szerkeze-
tének célszerő strukturálását.  

Meg kell jegyezni, hogy a közigazgatás (és ezen belül a katonaság) átformálása nem puszta 
övmegszorítást kell, hogy jelentsen. Valójában mind az államot, mind a közigazgatást idıben 
fel kell készíteni jövıbéli új feladatokra. E célhoz számos eszköz együttes alkalmazása vezet.  
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4 AZ  ELVÉGZETT  KUTATÁS  A KÜLÖNBÖZ İ FEJEZETEKBEN 

Az alábbi kutatási kérdések és megválaszolásuk érdekében végzendı alapvetı tudományos 
tennivalók merültek fel: 

• 1. Kutatási kérdés: Hogyan lehet kialakítani a katonaságnál teljesítmény- és hatás-
orientált irányítást? 

• 2. Kutatási kérdés: Egyáltalán, hogyan néz ki általában egy ilyen irányítási rendszer? 

• 3. Kutatási kérdés: A katonai területen való alkalmazáshoz melyek a specifikusan ott 
fontos tényezık? 

• 4. Kutatási kérdés: A gyakorlati alkalmazáskor milyen intézkedéseket ésszerő figye-
lembe venni? 

 

5 KÖVETKEZTETÉSEK 

Az elsı fejezetben összegzett irodalomkutatás alapján arra a következtetésre jutottam, hogy 
válaszadáshoz fıleg az alábbi problémaköröket kell tudományosan megvizsgálni:  

• az államháztartás alakulásának kritikus alakulását, 

• a feladatkör változása, 

• a nyomasztó politikai problémák, 

• a közvélemény szemében tükrözıdés (imázs), 

• az intézkedések legitimitása és a teljesítmény-elvárások változó megítélése, 

• komoly vezetési hiányosságok (pl. a hatásosság és a hatékonyság mérése terén), 

• az igazgatás modernizálásának visszahatásai, 

• az apparátussal szembeni változó elvárások,  

• kiegyensúlyozatlan emberi erıforrás-gazdálkodás, 

• az apparátus motiválásának problémái, és a gyors feladatváltozással való lépéstartásra 
való képtelenség. 

A második fejezetben összegzett kutatásom alapján jutottam arra a következtetésre, hogy a 
menedzsment alapelvei a következık legyenek:  

• A stratégiai döntéshozatali folyamatot annak politikai szintjén optimalizálni kellene, míg a 
döntés végrehajtás ügyét jobban kéne delegálni az igazgatási apparátushoz. 

• Hosszútávon a védelmi igazgatás- és védelemgazdaságnak a vállalati vezetéshez kellene 
hasonulnia. 

• Az elıléptetés/jutalmazás az egyéni felelısségi körnek, az illetı valós képességeinek, elért 
eredményeinek, az okozott kárnak függvénye legyen.  

• Szükséges a mőködési folyamatok egyszerősítése és transzparenciája, a bürokrácia csök-
kentése, a belsı információrendszer optimalizálása, a felelısségi körök világos el-
határolása. 

• A hatásköri elosztás és az erıforrás-elosztás optimalizálása, 

• Az egyéni felelısségi körök összevonási kritérium-rendszerének kidolgozása,  
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• A szervezetfejlesztésnél a nagyobb személyes felelısséget és több motivációt kell szem 
elıtt tartani.  

E vonatkozásokban a nyereségességre való törekvés fog egyre inkább fontossá válni, még 
akkor is, ha ennek mérése (különösen a katonaságnál) megalapozva ma még nincsen.  

Eleinte a következı problémákat kell megoldani:  

Mindmáig az inkább input-vezérelt, mintsem megoldás-vezérelt kormányzás állt az elıtérben. 
Ily módon vezérelve eddig közvetlenül az volt, hogy a fejezetgazda mely célra, mennyi költ-
ségvetési elıirányzat (pénz) fölött rendelkezik (input), de nem az elvárt szolgáltatási szint 
(output). Az elérendı célok homályosak, azaz bizonytalan, hogy mely közigazgatási „produk-
tum“, vagy szolgáltatásra lenne szükség és melyik célcsoport számára, mennyiért.  

Az erıforrás-gazdálkodás és a vezetés elválasztása szintén problematikus. Ezek vezethetnek 
oda, hogy senki sem érzi magát felelısnek az eredményért. A végeredmény egy viszonylag 
nagy függésben levı rendszer, amelyet a választott cél paraméterei vezérelnek, soha nem lesz 
képes öntanulásra. Az ilyen rendszer nem képes a változásokra a szükséges rugalmassággal 
reagálni és kimeneti teljesítményét a hatásosság és hatékonyság jobbításával megnövelni.  

Már említettük, hogy a közigazgatási reform korántsem csak takarékoskodás, hanem a közi-
gazgatás felkészítése jövıbéli feladataira, és ehhez több eszköz együtt-alkalmazása kell.  

A stratégia tekintetében a megfelelı szervezeti küldetés-nyilatkozat adhatna alaporientációt és 
bizalmi támpontot (érték-struktúra), amelybıl kiinduló cél-megfogalmazások biztosíthatnák 
aztán a szervezeti tanulás folyamatát. A honvédelmi igazgatásnak a transzformáció olyan 
módját kell kijelölnie, hogy az ne ütközzön a társadalom más intézményeinek, fıleg a közi-
gazgatási intézményeknek a célkijelöléseivel. Ilyen ütközések esélye manapság nagyobb, 
minthogy a hagyományos katonai feladatok mellett a katonaság új területekre merészkedik, 
mint pl. a polgári-katonai együttmőködés (CIMIC), vagy a katonai vezetés (military leaders-
hip) új formái.  

A közigazgatás jelenlegi megtestesüléseit általában eltérı módokon fogják értékelni.  

Az ún. „kemény“ (hard) szempontok (pl. költségvetés, számvitel, kontrolling, stb.,) tekinteté-
ben az értékelés módja eléggé kiforrott. Ehhez képest az ún. „lágy“ (soft) szempontok (pl. a 
vezetés színvonala, a szervezeti kultúra, rugalmasság, stb.) szerinti értékelés alulfejlett még. 
Ez természetes is, hiszen ezek olyan dimenziók, amelyek emberi magatartáshoz, emberekhez 
kapcsoltak és ilyen téren változásokat elérni jóval nehezebb, mint az üzleti világ pusztán gaz-
dálkodási technikáinak átvételénél.  

 

6 AZ  ÚJ TUDOMÁNYOS  EREDMÉNYEK   

Katonai területen már magának a holisztikus közelítésmódnak az alkalmazása is a hagyomá-
nyos bürokratikus igazgatástól való elmozdulás a hatékony „üzleti“ vezetés felé.  

 

1. Tudományos Eredmény (egyben válasz az 1. kutatási kérdésre):  

Feltétlenül szükséges, hogy a honvédelmi igazgatásban a gazdasági menedzsment alapelvei 
érvényre jussanak az alábbiak szerint: a stratégiai döntéshozatali folyamatot annak politikai 
szintjén optimalizálni kell, a döntések végrehajtását erıteljesebben kell delegálni az igazgatási 
apparátushoz; hosszútávon a védelmi igazgatás- és védelemgazdaságnak a vállalati vezetéshez 
kell hasonulnia; az elıléptetés/jutalmazás az egyéni felelısségi körnek, az illetı valós képes-
ségeinek, elért eredményeinek, az okozott kárnak legyen függvénye; szükséges a mőködési 
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folyamatok egyszerősítése és transzparenciája, a bürokrácia csökkentése, a belsı információ-
rendszer optimalizálása, a felelısségi körök világos elhatárolása, a hatásköri elosztás és az 
erıforrás-elosztás optimalizálása, az egyéni felelısségi körök összevonási kritérium-
rendszerének kidolgozása; szervezetfejlesztésnél pedig nagyobb személyes felelısséget és 
több motivációt kell biztosítani.  

 

2. Tudományos Eredmény (egyben válasz a 2. kutatási kérdésre):  

Csakis a véderı vállalatszerő menedzselése – a közigazgatás jellemzıinek figyelembe vételé-
vel, – lehet képes azt garantálni, hogy hatásosabban érjük el az alábbi célokat: 

A politikai szintő stratégiai vezetés megerısítése, ugyanakkor célorientált feladatszabás, majd 
a feladat-végrehajtás totális delegálása az igazgatási apparátus szintjére. Ezzel elısegítjük azt, 
hogy kontrollálni a stratégiai területet jobban lehessen, míg a végrehajtás szintjén a néha el-
túlzott mértékő felülrıl való beavatkozás csökkenhet; az igazgatási szerv így elmozdul egy 
pontosabban, a célcsoport elınyére/hátrányára célzottabban beavatkozni képes szervezet irá-
nyába, amelynek beavatkozási teljesítménye (szolgáltatás) jobban mérhetı lesz; a feladat-
végrehajtásért, a felhasznált erıforrásokért, az elvárt eredményekért való személyes felelısség 
egyértelmő; a bürokrácia csökkentése, a döntéshozatali eljárások és folyamatok egyszerősíté-
se, a transzparencia javítása, mind pozitívan motiválnak; a hatásosság azért fog nıni, mert a 
prioritások egyértelmőek és a beavatkozás jobban célzott; a hatékonyság pedig azért, mert a 
felelısségi körök egyértelmőek és hosszabb távon a szervezeti kultúra úgy alakul, hogy érde-
mes lesz jól teljesíteni, több felelısséget vállalni és motiváltnak lenni. 

 

3. Tudományos Eredmény (egyben válasz a 3. kutatási kérdésre):  

A fentieket figyelembe véve, fel kell adnunk a régi beidegzıdéseinket, mert a nélkül a fenti 
ideál-minta meg nem valósítható. Szervezeti kultúra megváltoztatása esetén a változásokkal 
szembenálló attitüd és aggodalom összeütközik a változásért való elkötelezettséggel, ha való-
ban eltökélten akarjuk elérni a következıket: cél- és eredmény-irányultságú irányítás a fıleg 
input-vezérelt rendszer helyett; a napi ügyekbe kézi-vezérléssel való beavatkozások helyett 
stratégiai szintrıl való irányítás; bürokratikus centralizálás helyett csak útmutatás a decentru-
moknak; lépcsızve, az eredményért való felelısség delegálása (a feladatok végrehajtásáért és 
az erıforrások felhasználásáért való felelısség) világos és transzparens felelısségi lépcsık 
beiktatásával a mai „szervezett felelıtlenség“ rendszere helyett; régebben szétválasztott fela-
datkörök újra-összevonása és egy folyamat egészének optimalizálása érdekében teljesítmény-
irányító folyamatokkal való kiegészítése; a célcsoportokra való pontosabb fókuszálás és egy-
értelmő minıségi kritériumok; a „mag-kompetenciákra“ való erıforrás-koncentráció és ugya-
nakkor nagyobb mértékő támaszkodás a külsı beszállítókra; erıfeszítés a teljesítmények és a 
költségek világos kimutatása érdekében – egyebek között a különféle teljesítmények összesí-
tett értékelése és egy átfogó költséggazdálkodás révén; olyan emberi erıforrás-gazdálkodás, 
amely elsısorban az állomány motiválásán és készség-fejlesztésén alapul. A stratégia kereté-
ben pedig azt a helyes kiindulópontot kell elfoglalni, hogy a magatartásra vonatkozó alap-
orientációt („értékrendszert“), a célrendszert és a példamutatáson alapuló tanulás elısegítését 
( jövıkép, szervezeti filozófia, a szervezet sajátosságai, a katonai vezetés specifikuma), a kül-
detésnyilatkozatnak kell tartalmaznia; a szervezeti kultúra alakítása, fenntartása a közigazga-
tási „öntudat“ fontos eleme; a funkciók és folyamatok lajstromai, feltérképezett összefüggé-
seik mindig elısegítik a hatékonyság és az erıforrás-felhasználás optimalizálását, biztosítják a 
feladat-végrehajtást a katonai szervezetekben is;  
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E tekintetben a szerzıdés-menedzsment fontos tényezı; végül a kontrolling átfogja valamen-
nyi elıbb felsorolt szempontot úgy, hogy az már meghaladja a konvencionális tervezés, ope-
ratív irányítás, ellenırzés hagyományos tevékenységeit.  

 

4. Tudományos Eredmény (egyben válasz a 4. kutatási kérdésre):  

Ahhoz, hogy a fenti intézkedések sikerét és fenntarthatóságát mérjük, az alábbi mércéket kell 
alkalmaznunk: A katonaságnak terület üzleti vezetési szemlélettel való irányításához rends-
zermodell kell; erre támaszkodva az üzleti vezetés alapelveinek alkalmazása és átalakító in-
tézkedések minden területen és minden egyes szinten szükségesek; mindegyik felsı vezetı-
nek meg kell ismernie ezt a rendszermodellt; a gazdaságban általánosan elterjedt vezetési 
módszereket, technikákat, eljárásokat némileg át kell alakítani; biztosítani kell annak elıfelté-
teleit, hogy e módszereket, eszközök, eljárásokat intézményesen fejlesszék, és a legjobb me-
goldásokat alkalmazzák; hogy az alkalmazásukra kiképzett állományt nevezzék ki az átalakí-
tás szempontjából fontos beosztásokba; az emberi erıforrás-gazdálkodást erre kell optimali-
zálni; az átalakítás szempontjából fontos meglevı tudást, a megszerzett tapasztalatok cseréjét 
ösztönözni kell; a kontrolling rendszerét ki kell alakítani és teljes körően be kell vezetni; a 
már elindított átalakító célprogramokat kitartóan végig kell vinni, külsı szakértıket is alkal-
mazni kell; a teljesítmény-irányítás elıkészítéseként hasznos a minıség-irányítás bevezetése; 
célszerő a permanens munkakör-elemzés, a feladatkörök áttekintése és részbeni átrendezése. 

Összességében, – pl. az Osztrák Fegyveres Erık esetét tekintve, amely most a szerzı kutatá-
sainak természetes módon középpontjában áll, – a „közigazgatássá való átalakítást“ jelen idı 
szerint némileg eltérı módon lehet értékelni. Az ún. „kemény“ tényezık (pl. a költségvetési 
gazdálkodás, a költség-számvitel, a kontrolling) vonatkozásában elég sokat lehetett elıre 
lépni. Ehhez képest azonban az ún. „puha“ tényezık (pl. vezetés, szervezeti kultúra, rugal-
masság) számba vételének területe messze alulfejlett. Természetesen alá kell még húzni azt, 
hogy olyan területen változást elérni, amely közvetlenül emberektıl és az emberi magatar-
tástól függ, sokkalta nehezebb, mint a gazdasági vezetés eszköztárának puszta technikai beve-
zetése. 

 

7 ÚJ TUDOMÁNYOS  EREDMÉNYEK  GYAKORLATI  ALKALMAZHATÓSÁGA 

A fentiek alapján a közigazgatás a problémamegoldás olyan holisztikus módszerével él, ame-
ly arra törekszik, hogy az üzleti vezetés alábbi alapelveit és követelményeit (tekintettel a ka-
tonaság „biztonság-szolgáltató intézmény“ jellegére) elégítse ki: 

• Fokozott cél és eredmény-orientáltság a fıleg bemenet-alapon reguláltság helyett, 

• A napi ügyekbe történı állandó (politikai) felülrıl történı beavatkozás helyett egy elvi, 
távolságot tartó stratégiai irányításra lenne szükség, 

• Bürokratikus centralizálás helyett csupán egy széles mozgásteret biztosító útmutató elég 
ahhoz, hogy azon belül a decentrum a saját kezdeményezéseit meg tudja valósítani, 

• Az eredményért való felelısség megfelelı („lépcsızött“) részét kell delegálni úgy, hogy 
az foglalja magába mind a szakmai, mind az átengedett erıforrásokkal való gazdálkodás 
felelısségét, és a felelısségi köröket élesen el kell választani.  

• A BPR (business process reengineering) segítségével az olyan feladatokat, amelyek egya-
zon folyamatba illeszkednek, de széttagoltak, egybe kell vonni, 

• A közigazgatás célcsoportjainak pontos behatárolása, világos minıség-kritériumok, 
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• A „mag-kompetenciákra“ fókuszálás és a külsı beszállítók fokozott igénybe vétele, 
(azonban itt kockázatot jelent a garanciális kötelezettségek „menedzselése“), 

• A teljesítmények és költségek átlátható módon történı kezelésére tett erıfeszítés egyebek 
mellett magába foglalja mind a teljes költséggazdálkodást, mind a teljesítmények ag-
gregálását és értékelését, 

• Intenzív emberi erıforrás-gazdálkodás, amelynek alapja a motiválás és az állomány 
személyfejlesztése, 

• A stratégia eleinte a küldetésnyilatkozatból/alapító okiratból kap kiinduló (értékrend) 
támpontokat, majd a célhierarchia megállapítása következik, illetve a szervezeti tanulást 
elısegítendı tényezık, 

• A közigazgatás szervezeti kultúrája, a katonai vezetés sajátosságai, fontos eszközök a 
vezetés kezében, azonban itt éppen a tradíciókat átalakító szemléletre van szükség, 

• A funkció- és folyamat-elemzés vezethet el az optimális erıforrás-elosztáshoz, 

• A szerzıdés-menedzsment azért szükséges, mert az elérendı eredményre és a kifejtendı 
teljesítményre vonatkozó elızetes megállapodások vezetnek az operatív célcsoportokra 
vonatkozó paraméterek összeegyeztetéséhez, 

• Mindezt a kontrolling fogja a szervezeti egységek közötti határokat átszelı információ-
rendszer támogatta integrált keretbe úgy, hogy az meghaladja a hagyományos tervezés, 
utasítás, ellenırzés lehetıségeit. 

 

8  AJÁNLÁSOK 

Katonai téren az üzleti vezetés holisztikus közelítése látszik alkalmasnak arra, hogy a bü-
rokratikus igazgatási szemlélettıl egy hatékonysági szemlélető közigazgatás irányába segítse 
a honvédelmi igazgatást. Egyébként magának a közigazgatás egészének is ebbe az irányba 
mozgatása tapasztalható. Mindennek sikeréhez azonban az alábbi elıfeltételek megvalósításá-
ra van szükség:  

• A katonaság hipotetikus vezetési (irányítási) modelljének felvázolása, amelyet az üzleti 
vezetésével analóg módon ésszerő elkészíteni. 

• E referencia-modellt kell alkalmazni az üzleti vezetés irányába való átmenet tervezése, 
végrehajtása során minden területen és minden egyes szinten. 

• Az üzleti vezetés-szervezés és a piacgazdaság ismerete feltétlenül szükséges minden 
egyes katonai vezetı számára. 

• A gazdaság fejlett eszköztárának, módszereinek, eljárásainak alkalmazását katonai 
területen fokozni kell.  

• A siker érdekében az alkalmazásra tervezett eszköztár, módszerek, eljárások elıfeltétel-
rendszerét elıre tervezni, ütemezni, biztosítani kell.  

• Az érintett egyes területekre olyan vezetıket kell kinevezni, akik az ott bevezetésre ter-
vezett módszert ismerik, arra ki vannak képezve, sikere iránt elkötelezettek.  

• Az emberi erıforrás-gazdálkodás a fentiek figyelembe vételére optimalizálása. 

• A meglevı tudás hatékonyabb alkalmazása és fokozott tapasztalatcsere. 

• Kontrolling rendszer alkalmazása. 
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• A már elıbb indított átalakítási/átszervezési célprogramokat végig kell vinni. 

• Elıször a minıségirányítás bevezetése, aztán a teljesítmény-irányításé. 

• Mindeközben (párhuzamosan) folyamatosan kell végezni a racionalizáló célzatú szer-
vezeti átrendezéseket, illetve az optimumra törekvı folyamatszervezést.  

A szervezetnek határozottan új szemléletre kell átállni, mert a régi szervezeti kultúra alapján – 
melynek részeit éppen hogy meg kell szüntetni, – az átszervezés nem is lenne véghez vihetı. 
E nélkül a vezetık tradicionális beidegzıdéseik alapján állandó kétségek közt és belsı tusa-
kodásba merülve, képtelenek lennének határozottan elkötelezıdni az új megoldások mellett és 
személyesen vezetni a reformok rohamát.  

A politikusok és a katonaság között a közigazgatásnak kell felvállalnia azt, hogy a célok, az 
elvárt teljesítményszintek, a költségvetési gazdálkodás egyezkedései transzparens kommuni-
káció útján történjenek. Természetesen elvégzi a szükséges operatív igazgatási aprómunkát is. 
Továbbá biztosítja a hatásos és hatékony feladatvégzést, hiszen errıl feltételezzük, hogy majd 
effajta igazgatási tevékenység vezet a célcsoportok igényeit szolgáló, ráadásul költség-
gazdaságos szolgáltató közigazgatáshoz.  
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