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A Bundeswehr néhány év óta atapvetóen megváltozott körüimények
előtt áll. Eg5nészt az alkalmazási lehetóségek sokoldalúbbá váltalq amely
nagyobb rugalmasságot követel meg a katonáktól. Másrészt a védelmi
költségveté§ éljára rendelkezésre álló eszközik vasl stagnálnalq va§/
csökkennek. Ezen Hvül a Bundeswehren belüli e$árások folyamatosan
specializálódnak é§ ezzel költ§égesebbé válnak lk rülbelül két év óta

l vaí8aLá§zlómk,ezí€de,r,aMHLo8i!áit iFtí8rz8ató6á8Elcnó.zÁ§iocáályvezetóje.
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kezdték meg a haderőket átfogó kísérleti projekteket a költség- és tevé-
kenységfelelósség (KTF) koncepciójának bevezetéséhez. Az iparban al-
kalmazott új irányítási eszközöket és tapasztalatokat a Bundeswehrben
is fel kell használni: vezetés gazÁasági kérdésfelvetésekkel, célkitűzése_
ken keresztúl. Ennek során a controlling eszközeinek az alkalmazása a
hadseregeknél alapjaiban véve nem újdonság. A különböző szcivetséges
partnereknél máí régőta vannak cöntrollerek, akik a katonai vezetést
meghatározott kérdésekben lámogatják' .

A kutatás céljai és módszerei

A fennforgó cikk célja egyoldalról a KTF bevezetésének a hasznát
elméleti meggondolások háttere előtt megvizsgálni, másrészt egy éppen
befejeződött KTFkílsérleti program gyakorlati tapasztalatait továbbadni.
A cikk tartalma a két s7.erző tapasztaiataira támaszkodik, akik a kílsérleti
projektet, mint projektfelelős zászlóa|jparancsnokok es egy támogató
vállakozási tanácsadás projektvezetői aktívan és közösen alakítottak ki
és á|landóan kritikusan rákérdeztek a dolgok miértjére és lényegére. A
cikk a megállapított esélyek és kockázatok bemutatásával fejezódik be,
amelyek rnegrnutatjá\ milyen fieltételeket kell minden körülmények kö-
zött ieljesíteni, hory a KFT-t a Bundeswehr minden szolgálati helyen be
lehessen vezetni. Eryben azt is megmutatja, hogy a taktikai feladat kon-
cepcionális példaképe az irárryítás új eszközeinek. Ezzel a cikk kapcso-
lódik más, az elmúlt hónapokban többnlre a költség- és tevékeny,ségfe_
lelősség (KTF), illetve ráfordításkorlátozás és racionalizálás (RKR) fo_
galmai alatt a " Truppenpraxis/Wehrausbildunt' -ban megjelent írások-
hoz' . A KTF iránt érdeklődö olvasók részére lehetóséget kell biztosítani,
hogy a kísérleti projektekből az elméleti és a gyakorlati ismeretek terü-
letén elóreléphessenek.

Az elméleti meggondolások kiindulási pontj a a szervezés minden te-
rületén folytatódó üta, milyen érdekcsoportok érvényesíthetik saját be-

Ide tartozik el§ó§orban Hollandia, anely már jelle8zetes költsé8vetés-teíyezési íendszeíel ren-
delkezik, UsA- ban és Franciaoísá8ban is vannak katonai contollerek, akik különösen a pénz-
úgyi igazgató§ágokon Ksérik fiEyelemmel a munkát,

vesd össze például az 1 996. éü l ., 4., 6. és 1 0. számokkal, valamint az l 997. évi 4. számmal.
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folyásukat a szervezetekben és vajon ezeket a szervezeteken keresztül
megfelelően fig5relembe veszik-e, A vállalatok munkavállalói és munka_
adói közötti, a munkafeltételek körüli állandó viták demonstrálják, hogy
a munkatársak érdekeinek a figyelembevétele nagy jelentósséggel bír a
szervezetekben, Ery holland olajtársa§ág fúrószigete miatti aggodalom
körül kialakult heves média üta 195-ben egyértelművé tette, hogy a
szervezeteknek nem utolsó sorban a nyilvánosság érdekeit is be kell von-
ni a döntésekbe, Pont Németországban jellemezték a szervezeteket a
különböző érdekek pluarizmusa. Ezekből a megfiryelésekból két felis-
merés adódik.

1. )A szervezetek vezetésénél a meghatározó érdekqsoportok céljait
és elképzeléseit firyelembe kell venni.

2. )A meghatározó érdekc§oportokviselkedáe és jelentősége a min-
denkori szervezetekben különbözó.

Ezért első lépésben megpróbáüuk a2l2. pc. gr. z. részére legfonto-
sabb érdekcsoportokat azonosítani és azok céljait felmutatni. Ezenkívül
bemutatjuk, hogy a272. pc. gr. z.-ban az érdekcsoportok képviselve van-
nak és a KTF ezen érdekek képviseletében mennyiben támogatja a ve-
zetést. A cikk a kísérleti projektek tapasztalataival záródik és meghatá_
rozza a KTF egész Bundeswehrre kiterjedó sikeres bevezeté§ének az
igényeit.

Erdekcsoporíok

A szewezetekben különböző érdekcsoportok lehetnek. Ehhez tar-
toznak elöljáró szewezetí egységek, jelenlévók, munkatársak, szakzer_
vezetek, széles nfllvánosság, tulajdonosok, bankok, vevők, szállítók és
mrások. A kérdés, mekkora jelentósége van ery lehetséges érdekcsoport
által teljesített ho zzájárulásnak a szeí]ezet számár a. Ez lehet varyanyagi
va$I immateriális termázetű. Immateriális hozzájárulások a speciálisan
szakmai jellegú know-how-on kívül a bizalrni tevékerynégek is. Az érdek-
csoportok tulajdonképpeni jelentóségét a minőségük, a kicserélhetősé-
gük és az idótartam határozza meg. Ha ez például csak egy lőszerszállítás
lenne, akkor ezzel hosszútávon és pótolhatatlanul lennénk elkötelezve
és azáltal a legnagyobb jelentőséggel rendelkezne. A páncélgránátos
zász|óa|1 számfuaezen kritériumok alapján a következő érdekcsoporto-
kat határozták meg a legfontosabbaknak.

263



Nyilvfuusságlplitil@

Végső során a széles nyilvánosság, a polgárság az, amely magát a
politikán keresztül képviselve meghatározza a Bundeswehr feladatait.
Ok bizto§ítják a pénzüryi eszközőket. Ezze| ezek az érdekcsoportok a
Bundeswehr minden egles egysége számára egzisztenciálisan létezrrek
és még ha normális esetben csak indirekt módon, de a legfontosabb ér-
dekcsoportot képeáka272. pc. gr. z. számára.

A Bu deswehr relds&re

A politika által a Bundeswehr számáía meghatáíozott feladat termé_
szetesen nem e§/es §zervezeti eg)§égekre irányul, hanem a Bundeswehr
egész rendszerére. A Bundeswehr szervezete ennek során visszatükrözi
a különböző szervezeti erységeket, amelyek a zászlóaljta közvetlenül
vas/ kózvetetten befolyást gyakorolnak. Ide tartoznak a katonai közigaz-
gatások illetékes szervezeti területei is. Ezek fölérendelt egy,ségek, kü-
löncisen a 21. pc. dd., ene| aközvetlen meghatározói is a feladatoknak.

A zás zlólalj munlrúán ai

A katonai és nem katonai munkatársak lényeges befolyást gyakorol-
mk a zászJó alj elé állított feladatok telj esítésében. Gyakan speciális kép-
zettséggel rendelkeznek és felelősséggel tartoznak a honvédelmi kötele-
zettségekre való sikeres kiképzésért. Munkatársai kompetenciája és tel-
jesítőképessége nélkül egy harci kötelék nem létezhet.

Helyi kimyezet

A zaj, a forgalom, a mezei károk és eryéb terhek türelmes elüselé-
sével a helybeni lakosok és más érintettek éppen ú5, résztvesznek a fel-
adatok teljesítésében. EzenKvül az infrastruktúra, valamint a zászlóa|j
munkatánai részére a kultúrális aktMtás minden módjának rendelkezés-
re bocsátrásával lényeges keretfetételeket teremtenek meg, amelyek kű-
lönös tekintettel a szolgálati hely nllvánosságba való integrálódása te-
kintetében nagy jelentőséggel rendelkeznek. Ezzel a belyi környezet is
a zászlőlaj fonto§ éídekcsoportjává válik.

Világos, hogy az egyes érdekcsoportok között kapcsolatok vannak.
Például a rnunkatársak a helyi környezethez tartozhatnak, amely más_
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részt a nflvánosság alkotó eleme. Ennek ellenére a további eljárások
szánára ezek az elhatárolások nagy segítséget nyújtan ak a 212. pc. gr. z.
érdekeltségi struktúrájának a berendezéséhez. A további üzsgálatok ala-
pul szolgálnak a 212. pc. gr. z. e7-el nég5l meghatározó érdekcsoportja
számára felállítandó twábbi speciális kérdésekhez.

Érdekcsoportspecifikus szervezeti élok

Abból a célból, hory az érdekcsoportoktól a celokhoz lehetőleg ma-
gasszintűhozzájárulást érjünk el, a szeryezetnek az érdekcsoportok ér-
dekeit a lehető legmagasabb szinten teljesíteni kell. Amennyiben ez si-
kerül, úgy a szervezetet értelmesnek és jónak tarják. Ez a kötelezettség
ezzel a szoílezet vezetésének központi eleme és meghatározza annak
cselekedeteit.

A politila l nyilvórussőg célja

A nyilvánosság céljait a Bundeswehr számára alapvetően az aktuáli§
Fehérkönyvben a Bundeswehr feladatai között felsorolták. Az öt meg-
nevezett él összefoglalva a következőképpen hangzik:

o Németország és állampolgárainak védelme a politikai nyomás és
a kü|ső veszéllyel szemben.

o A katonai stabilitás és Európa integrációjának a támogatása.

. Németoíszág és szövetségeseinek védelme.

o Avilágbéke és a nemzetközi biztonság védelme az Egyesült Nem-
zetek Kartájával összhangban.

o katasztrófáknál segítségnyújtás, szükséghelyzetekben mentés,
humanitárius akciók támogatása. (Fehérkönyv 1994, 89, oldal).

Ezek világosan arra utalnak, hogy a Bundeswehr szerepe megválto-
zott. " Ma mór egl szélesk)rű, sokoldalú és ámyalt feladatspelxrum jelenik
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me§l4 a 3*6o*"hr sámára. Az utalás eryértelművé teszi, hory a poü-
tika részeről a élok sokoldalúbbá és komplexebbekké váltak.

A Bundawehr rudszeéwk a djai

A Bundeswehr rendszerének az a feladata, hogy a politika celjait
hadműveleti célokra lefordítsa, azokat a szolgálati helyeke átülte§se.
Következésképpen a Bundeswehr rendszerében a 272.pc- gr. z. íeladatai
is adottak, me\ek speciális követelrnényeketjelentenek a szolgálati hely,
mint páncelgránátos zrászlóalj számára. Altalánosságban megfogalrnazva
ezek a célok a következóképpen hangzanalc

. Kikép7€ttség, begyakorlottság.

o Harckészültség.

o A re_ndelkezésre álló költ§égvetési eszköaik hatékony felhaszná-
lása5.

Ezek a célok is ös§zetettebbekké é§ bonyolultabbakká vráltak. Amíg
korábban a fő feladat abMl állt, hog5l a védelmi képességet egy köaietlen
katonai fenyegetéssel szemben biztosítsák, idóközben a védelmi képes-
ség ma ery harci kötelékben arra szolgál, hory a szövetségesekkel és a
partnerekkel a nemzetközi válságok és konfliktusok lekiizdéséhez hoz-
zájáru§anak A 212. pc. gt. z ebben a katonák kiképzésével és az IFOR-
ba való besorolásával nem jelentéktelen mértékben vett részt. Az eg5ne
nagyobb mértékben feszítettebbé váló költségvetési helyzetben az elmúlt
évek azon élkitűzése, hogt a rendelkezésre álló eszköztikkel a megkó-
vetelt tevékeDy§égeket elvégezzék, kiemelkedő jelentóséget nyert.

Fehéíköoyv l99,1, 88. old.t.

Péoáltldl€8 czcn a hclyen - é§ Dcm 8 oyilvá&§á8 cáj{ból - íe.l§aolják ól(€t, miv€l 8 Bund€§-
tr€fu..írdEaréoak.€nd§z.tleoán belü azír.§z€. (ésn rn6ak rzo8!,e. köt.lékd()védelmi li-
ad,áétt f6l€lri ka[ r ryihán6á8 dórt. A l(ötdék€* rzdílpoítjából . pénát8yék a Bünd6tíelú
rcnd§zéí€ óllrl ,ddrt

4

5
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A munlatúnak cé|jai

A munkatársak bizonyosan na§rcn különkiá motívációkkal és vá_
rakozásokkal rendelkeznek. Itt azonban mégis vállalkoznunk kell arra,
hogy ezen célok érteünében néhányat"k)zös nevezóre" hozzunk. A meg-
nevezett elemek ennek soíán kiilönböző harci kötelékeknél, különböző
KTF kísérleü projektek keretén belüi végrehajtott kikérdezesekre tá-
maszkodnak. Megmutatkozott, hogl a munkatársakÖ számára a követke-
ó célok külónös jelentóséggel bírnalc

. Mozgástérrel rendelkezni, átvenni a fe|elósséget.

o c]súcstechnológia alkalmazása a napi munkában.

o Jövedelmet elémi, szociális biztonsággal rendelkezni.

o Tekintéllyelrendelkeani.

. Te§tileg fitt lenni.

A munkatársak által elsőként megnevezett cél, tehát mozgástérrel
rendelkezni és a felelósséget átvenni, részben tipikus emberi igény, más-
részt azonban a taktikai feladatok koncepciójával a Bundeswehrben szo-
rosan rögzített1 is. Ez a vezetési koncepció, melynek a ryökerei már a
porosz hadseregben is fellelhetók volta\ azon a fe|ismerésen alapul,
hogl az összes vezetési sánt eli§mert eryüttgondolása harcban nagy e-
lőnyt tehet lehetóvé ruga|masság és glorsaság területén.

A helyi kiinryeat cajü

A"helyi kömyezet" érdekcsoportjainak az a célja, hogy a helyórséggel
és ezíltal a zász|őaljjal harmónikusan kijöjjenek. Ehhez tartozik, hog5r a
lehetséges legkisebb zaHatá§t, például a zaj és forgalom által, szenvedjék
el és a katonákkal ery bizalmas kapcsolatot alakítsanak ki. A helyőnég

ve§d ó§§2e a cTcoD cé8 mDnkadokumentációjával: 'A katonák értéke és a KTF lj§éílei€k ala-
kulá§a",va eídaí l99ó.

vesd össze oettiDg, D., Auftíagstaktik - e8y vezeté§i koncepció tófténete é§ jélene, F.anldurt
am Main, l 993, 39. é§ a következó oldalakon.
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megtartá§ának is nagy jelentősége van, amennfben jelentós gazdasági
tényező a régió számára. Ebből következik a zászlóaljnak (mint a hely_
órség része) a munkaadó funkciója is a helyi lakosok számára. Nem utol-
sósorban a s?Éívezet nem jelentéktelen mértékben hozzájárul a helyi
kömyezet kultúr ális életébez

Iényeges celkonflikfusok és az ebból következő igények a
vezetássel szemben

A célok ritkán fűggetlenek egymástól. Gyakan támogatjákvag5l aka_
dályozzák egymást, kölcsönösen vary ellentétesen, különböző mérték-
ben. A célok teljesítése ezert élkonfliktusok esetén különósen nagy ki-
hívá§t jelent. A 212. pc.gr.z. érdekcsopoítjainak a legnagyobb élkonflik-
tusa, mint sok más szervezetnél, abban áll, hogy egyrészről a kiképzési és
harckészültségi élokat teUesíteni kell, másrészt pedig azokat csökkenő
eszközökkel kell megoldani. A feladat_eszköz reláció az elrnúlt évek so_
rán eg5ne növekvő mértékben vált bonyolultabbá, kínosabbá. E§/ továb-
bi jelentós célkonfliktus uralkodik a munkatársak által óhajtott cselek-
vési szabadság és az erységes vezetes szűkségessége köótt. Az e$/rséges
elóírásokkal és parancsokkal megpróbálj ák a folyamatokat messzemenő-
en elóre lehatárolni, hogy a dolgok hibás kifejlódését megakadályozzák.
Ezáltal azonban a zászlóalj felelős vezetői rétegének a mozgásterét
messzemenően leszűkítik.

Eddig megállapíthatjuk, hogy a vezetés a szolgálati helyeken lénye_
gében két okból nehezebbé vált

1.) A politika/nyilvánosság céljai sokoldalúbbá és ezzel komplexebbé
váltak; a pénzügi szempontok nagyon erősen elótérbe kerültek

2.) A financiális nehézségek kiemelkedő jelentósége erő§ítette a fel-
adatok és az eszközök közó tti célkonfliktusokat. Erósödött a konfliktus
a zászlóalj vezetőinek cselekvési szabadsága és a Bundeswehr rendszere
egységes vezetésének követelményei köótt is.

Következésképp a élokban történt változások alapján emelkedett
a célok teljesítéséhez szülrséges koordinációs igény, melyeket a zászíó-
aljnak teljesítenie kelL (1. ábra)
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Érdekcsoportok képviselete és a szervezeti erységek
vezet&

Ezen a helyen felvetődik a kérdés, ki képviseli eg5l szewezetben az

érdekcsoportok érdekeit. Az érdekcsoportok vag5l mindenkor saját ma-
guk, va5l es/ szervezet vezetáének meghatáíozott képviselőjével fe|-

ügyelnek érdekeikrg vagy közös képüselőt határoznak meg. Az elsőként
megnevezett esetnek az lenne a következménye, hory a különböző ér-
dekcsoportok képüselői quasi mint koalíció - hasonlóan mint a politiká-
ban - megpróbá|nának konrpromisszumot kótni. Egy egységes képviselet
esetén van eg5l felelős vezetés, amely mint ery elöljáróság minden érdek-
csoportot képvisel. Ahogy a következőkben megmutatkozik a 212-

pc.gr.z.-nál az érdekek firyelembevételéért el§Ó§orban a zászlóalj veze-
tése a felelós. Ez elsősorban a zászlóaljparancsnokból, az egnégek" ve-

zetóiből valamint a vezetési alapterületek szerint tagoódó töíz§osztá-

lyok vezetóiból tevődik <issze. A zászlóaljon belül ők képezik a quasi me-

nedzsmentet.

Á politikalnyilvdtwssós Mpviseleu

Az alkotmány elóírásai szerint a katonai parancsnoki hatalom nem
lehet független a politikai vezetés^tólg. Az alkotmány külónböző szabá-

lyoz,ásaililttafat Özt kifejezésrelo. Ebbe az alapveió szabályozásba be
van építve, hory a szolgálati he|yen belii| elsósorban a szolgálati hely ve-

zetője íelelős azÉrt, hogy a politika celjait átültessék.

egy§é8ek - §ázadok (ford.)

vesd ö§§ze walz, D., A koncepcionái§ bel§ó vez€té§ jo8i alapjai, a ROífuneí keíe§kedelíni szér-
vQzetb€íl, A b€l§ó vezelés a véleíDények vitájában. Hozájáíulás a Bund€swehíben való tovább-
feleszté§hez, Gío§she§- s€lohe t 984,2l. és a kijvetk€zó oldalakoít.

ve§d ös§ze Például a törvény ó5. ciktelyének a) és a 1 l 5. cilketyén€k b) pontjaival.

8

9

10
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Minden szolgálati helyet közvetlenül a tórvény 45.a) és 45. b) cikke-
lyeiben íögzített módon Honvédelmi Bizottság és a védelmi megbízottak
intézményei által bizonyos módon ellenőrzik Avédelmi megbízott " min -

denkor ...... a Bwtdeswehr minden,szolgálati helyere és intéznényébe előze-
tes bejelentés nélklil is beléphet"L l . Ery további parlamentáris kontrollal
foglalkozik a Honvédelmi Bizottság, amely hasonló módon a helyszínen
meghatározott ellenórzési lehetóségekkel rendelkezik Ezen kívül spe-
ciális törvények és rendeletekjelenítik meg az érdekképviseletek formá-
it. Ezek a politikai akarat §fejezói, melyek kontrét é§ közvetlen kötele-
zettséget eredményeznek".

A Bundcswehr rutdsuének a ktpviselete

A Bundeswehr rendszere érdekeit a zászlóaljon belül számos esz-
közzel képviseli. Itt i§ első helyen a szolgálati hely vezetése nevezhetó
meg, akik a fölérendelt szolgálati hely ráltal meghatározott feladatok tel-
je§ítéséért a teues felelósséget viselik. Egyidejúleg vannak azonban még
a szolgálati elöljáró egységek, melyek a parancsok meghatározottak sze-
rinti betartá§át és végrehajtását köaletlenül ellenőrzik

Ezen túl a zászlóalj a parancsok, utasítások, jelentési kötelezettsé_
gek és előírások nary sámának a címzsttje, melyek az eryes katonákat
köanetlenül érintik Ezek a szolgálati hely vezetóje fölött, közvetlen a
zásdóa\ munkatársaira érik el hatásukat és a szolgálati hely vezetójére
egyáltalán nem, vary csak csekély mértékben tudnak befolyást ryakorol-
ni. Az elmúlt években éppen az érdekképviseletnek ez a módja növeke-
dett jelentós mértékben.

ll védélrDi m€bízott törváty Iv 3§.

l2 Ehhez tartoznák például a katoíríkról izóló tófvéoy, a h@védelrni köteleze]tsé8íű §áló tör_
véíry, s honvédeltni all(rlrnst|aí$á8,ról .zóló í€nd€lel, elöljltrói íendelete& sb.
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A "De Maiziére-Bizott§ág" 1 3 által m ár 1979-ben megfogalmazott je-
lentés naryon találóan írja le a problematikát: A centralbócióval és a
specialbációval összhangban a magasabb tönsek és szolg,dlati helyek a ve-
zetési feladatok és a jogosultsógok eg részét .... maguWtoz vonják .... Ezek
eglre tökéletesebb és bonyolultabb szabóIyokat eredményeznek az egtséges
megoldósok érdekében...." Kihatásaikat a ryakorlatban a következőkép-
pen ítélik meg: "Em ellcedik a lujvetelmény, hog az alapproblémót iobban
meg tudjók oldani, mintha aa önmagában tennék meg. Eközben a speci-
albták szómára fennóll a veszély, hogl az üg egészére való rálátást elve-
szítilg valamint összetevesztik a módszereket és az eljórásokat a céIokkal.
Á koordinóciónak nő a jelentősége, de eryn7ttal nehezebbé is váIik a Az
alapmagatartá§t milt " a bürolcrációval szembeni tehetetlenség énését' ír-
ják le.

A problémát még ma is alig tudnák találóbban megfogalmazni és a
tapasztalatok, valamint a szetzők kijelentései a zász|óalj napi életében
tükröződnek üssza a legjobban. Ami ma, tehát csaknem 20 éwel késóbb
ezen egyes kritikák mögött rejlik azt bizonyosan maga az érintett olvasó
tudja a legjobban megítélni. Az akkori kezdeményezések a nehézségek
megoldására nyilvánvalóan már nem alkalmazhatók.

Végűl a költ§égveté§sel kapcsolato§ összes illetékességért a védelmi
közigazgatás viseli a felelősséget. A csapatközigazgatás képviselője dönt
a212. pc.gt.z. szolgálati helyének feladatairól. Az ó hozzájárulása nélkíiLl
nem lehet kiadásokat eszközölni. Sőt a megál|apított címek elwe meg_
batározzák, hog5l a kiadások mely módozatait szabad alkalmazni. Tehát
megmutatkozik, hogy a Bundeswehí rendszere jelentős mértékben és
nflvánvalóan növekvó arányban részesedik egy szolgálati hely vezetésé-

A szövetsé8i védelmi Miíi§áérium bizottságának a jelenté§e a v€zetési kéP€s§ég é§ a döntési
felelóssé8 me8erósíté§ére a Bunde§wehrb€n l979 októbeí 3l -tól;vesd ö§§ze küIainö§en a l7.
oldallal ( l ó. poí,t) és a 20. é§ a köve|kezó oldallal (zl . és2z,wntú),

Ug,yanolt,20. oldal.
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,'1,



ben. Eg5l szolgálati hely vezetése számára ez azt jelelti, hog5l a koordiná-
cióra fordított idó és energia folyamatosan növeksák, ami a kapacitáso-
kat növelrvő mértékben leköti, melyek más helyeken hiányoznak. Ennek
az ilyen irányu fejlődésnek az egyik lényeges okát a hibáktól való félelem-
ben látják. Ery teljes, hibáktól való félelem mentesség azonban csak a
kezdeményezések által érhetők el: ".... hibúk nékíjl végül is nincs kezde-
ményezésils Egy további ok a katonai szervezeti felép*ítésben található,
amely követi az"egtenesvonah7 tönsrend,szert a katonai fegelem bbtosí-
tó*dval és engedetlenség esetében megfelelő szankionáIási lehetőségel<kcl"
és ezáltal"ttlkott centraliaólt vezetésre .... csábít." Io

Á mukatánalt, Mpviselete

A munkatrársak érdekképüselete a személyi tanács és a bizalmi sze-
mélyek részvétele és döntési jogköreinek formájában valósul meg. Eze-
ket meghatározott ciHusokban a mindenkori rendfokozati csoportok vá_
lasztják meg. Különböző grémiumokban képviselik és támogatják ezen
a módon ery szolgálati hely vezetését. A döntéseket azonban mégís maga
a szolgálati hely vezetése ltoua. Ezen túl minden katona rendelkezik
azzal a lehetósséggel, hogy a továbbiakban a fent leírt védelrni megbízotti
intézményekhez közvetlen igénnyel forduljanak problémás eseteikkel,
vag5l honvédelemmel kapcsolatos panaszaikkal, tiltakozrásaikkal képü-
seljék érdekeiket. Az érdekképviseletnek ez a rendszere az elmúlt évek-
ben alapvetóen nem változott.

A hfui kiinryezet Mpviselúe

A szolgálati hely vezetóje a he|yi környezet éídekeit a civil-katonai
eryüttműködés keretein be|ül képüseli. A helyórség legrégebbi funkciói
intézményesítve vannak a polgármesternél, a hivata|okban, a hatóságok_
ná| és egyéb szervezetelnél. Közvet|en érdekképüselet aktív kialakítása
a zászlőalj vezetése és a helyi környezet között uglan nem létezik, má-
soldalról viszont a szolgálati hely vezetése sokoldalú bizalomerősítő in-

§tei8€r, R., Bizaloín nélkül nincs ssííuni, a TíuppenFaxi§/wehrar§tildun8-ban, 4/ l 992. kiadás,
3 l 9 és az azt követó oldalak,

oettinr, D., az idézett helY€n, 28l . oldal.
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tézkedéseket hajt vegre. Ehhez tartoznak a különböző patronálások, a
nyilvánosság számár a megkózelíthetó rendezvények a laktanyákban,
mint például az ünnepélye§ fogadalomtétel, a nftott kapuk napja vagy a
zászlóalj tagiainak a rész:vétele a nllvános rendezvényeken (például ery
" dandár s ótortábof' formájában).

Az érdekMpviselet fejlődáéruk mcgítéláe

Különösen a fölérendelt szolgálati helynek, mint a Bundeswehr
rendszere képüselőjének erósen növekvó mértékű befolyása miatt je-
lentősen emelkedett az elmúlt években a szolgálati hely vezetésének ko-
ordinációs igénye. Avezetési feladatok ezáltal összetettebbé váltak, vál-
tozatlan felelősség mellett viszont a cselekvési mozgástér mógis csök-
kefit. ( 2. ábra)
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Egr kísérleti projekt tapa§ztslatai a 212. páncétgnÉ-
nátos ászlóa|ináI.

u.

Íí12, RichardRosmanith
Eckart BannmüIler

MegielentTruppenpraxis| ehrausbildung 199i10.szám 616-6?-0
oldal.

Világossá vál! hory a koordinációs igeny, különösen egyik oldalon
a megváltozott célok (a financiális lehetóségek szűkössége és a védelem
sokoldalúsága), a másik oldalon az erósödó érdekeltségképüselet a fölé-
rendelt szolgálati hely részeről érezhetően erősödött. Ezen háttér előtt
az új irányítási eszköák nagobb önálló cselelrvési igénye áll. Ezeknek
az eszközoknek a követelményei a fent megnevezett elemzésekból adód-
nak. Ezeknek emelniük kell a költ§égvetési eszközok alkalmazásának
hatékonyságát és egyidejűleg a vezetési alapterületeket átfogóan erysze-
rűsíteni kell az egyes szolgálati helyek szükégszerű összehangolását a
Bundeswehr rendszerével.

Korábban nem volt olyan intézmény, amely ezeket a feladatokat egy
szolgálati helyen belül megvalósíthatta volna. Sem a szaktudás nem állt
rendelkezésre a szükéges mértékben, hogy az irányítás számárabizto-
sítsák az egyre szűkebbé váló erőforrásokat, sem ery olyan vezetési po-
zíció, amely magán a parancsnokságon kívül a vezetési alapterűleteket
átfo§a. Ikivetkezésképpen az új eszkózrendszer bevezetése legalább a
kezdeti idókben egy új intézményt is szülaégel , féli gm.eÁdig egy "cont-
rollef' vezetési alapterület átfogó élkitúzés§el.

A Bundeswehr néhány hónap óta a kísérleti projektekben alkalmaz-
za a KTF-et. A követkeákben azt kell megvixgálni, hogl a KTF meny-
nyiben j árulhat h ozzá a fentleírt nehézségek megoldásához egl szolgálati
hely vezetése számára. Ezen a helyen kellene - emlékezésképpen - utalni
a KTF alkotó részeinek kifejtésére, amelyek a Truppenpraxis/TVehraus-
bildung 196/4. és az 199616. számaiban jelentek meg. A KTF két fonto§
elemből áll, a költség- és tevékenység-számvetésból (KTSZ), valamint a
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folyamatos jobbítrási programból (FJP). Mindkét elemet röviden megtár-
§altuk.

KTszl

Ez ery költségfajta számítrásból áll, amely rögzíti, ho§ az erőforrások
mely fajtájára (anyagi, személyi vary tóke) van szüksége a szolgálati hely-
nek Egy költséghely számításban az erőforrásokat a felhasználó egysé_
geknél és részegrségeknél územi sámítási ívek segítségével felosztják
Végül ery folyamatköltség-számítráson veszik firyelembe, hogl az egyes
költséghelyeken az eróforrásokat mire használják fel. A költségeket
szembeállítják a katonai tevéken},§égekkel és teljesítményekkel.

Erre építve kialakíthatnak egy jelzószámokkal támogatott jelentési,
beszámoltatrási rendszert, valamint eg5l rendszeres költség- és tevékeny_
ségtervezést.

FJÉ
A folyamatos jobbítási programban résztvevő minden munkatársnak

munkaterületükjavításához minden lehetóséget, javaslatot be kell vezet-
ni. Ennek során a FJP javaslatokba egles személyeket, spontán csopor-
tokat vagy a témára specializálódott kftérleti csoportokat vonnak be. A
javaslatokat az úg5mevezett FJP iránltó bizottsághoz döntesre teíjesztik
eló. Ezek pártfogolják ajavaslatot, újból átdolgoztatják vagy elutasítják.
A támogatott java§latot, amennfben lehetséges a szolgálati helyen terv-
szerűen bevezetik vary a szolgálati úton továbbkirldik, ahol a megfeleló
dóntéshozó grémium elé utalják.

ve§d iissze UN, Franz, E., Ahadsere8 a próbapadon. Trupp€npraxivwebrau§bilduD8, t 996/4.
yj^dás,z3o- z37 olóal

vesd ös§ze Uhl, Franz, E., szórsálha§o8aló a fronlon. TruPPnpíaxivwekau§bildun8,
1996/6, kiadá§, 374-3E0. otdal.
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A KTF koncepciója által rendelkezésre bocsátható rendszabályok
és eszközok a követkeó módon járulnakhozzá azegyes érdekcsoportok
céljainak teljesítéséhez:

Á mF űmogarja a politíkalnyilvánosság éljaít

A KTF eszközeivel ósszességében lehetóség nyítik a hatékonpág
javításának fenntartására. Ezzel egnés zt hozzájárulbat a harckészütség
szintjének emeléséhez, má§íé§zt meghatározott esetekben erőforriáso-
kat takaíthat meg, miáltal adott esetben eszközök szabadulnak fel, hog5l
a tevékeriységek színvonalának emeléséhez beruházásokat végezhes-
sünk el.

Egr hierarchiákat átfogó integrált KT§Z3 megteremti a lehetóséget,
hog5l a költségeket és tevéken}§égeket a Bundeswehrben különbözó
részletességgel leképezzük és kiértékeljük Speciális tájékoztatási lehe-
tóségek is kínálkoznak a nyilvánoss ág számfua. (Például nyilvánosságra
lehetne hozni a kiképzett katonák sámát, az arany sportjelvénnyel és az
arany (mester) lövészzsinórral kitüntetett újoncok arányát, a ryakorlatok
napjait, az aktuális technikai újításokat vagl a legiobb jobbítási java§la_

' tokat.) Amennlben eg5r belsó jelentési rendszer műkö dik, az "iiztcti u-
dósításolouE' ez a módja na5lon eg5ruzerűen elkészíthető és na§I ráfoí-
dítás né|kü a rendszeren kívülre is továbbadható. A költségek és tevé-
kenységek tablói a nflvánosság szám ára eÁltalbizalomgerjesztó intéz-
kedésekké válnak.

A FJP javaslatokkal az eljárások és szabályozások leeryszerűsíthe_
tők Ez növeli azt a rugalnasságot, mellyel a politikai változások érvé-
nyesítéséhez való hozzájárulás felporsul és eglszerübbé válik.

3 KTsz _ kó|§é8 é§ tevék€ny§ég §ámvoré§ (ford.)
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Á KTF tátnogatja a Bundeswehr rendsxerérck a céIjait

. Fz a 
_tényállás volt,az egyik lényeges oka a tervszerű feladatmegha-

tározás létrehozrás ánako .Ezzel, mint tipikus katonai, valamint beváli ve_
zetési eszköz minden módon szorosan bebizonyította kiemelkedő alkal-
ma§ságát, mint a vezetési kérdések alapja. A KTF megfelel a tenszerű
feladatmeghatározás elveinek. Ellentétben a pillanatnyilag alkalmazott
eljárások pontos leírásával, amely inkább egy parancsvegréhajtáshoz áll
közelebb, a KTF azokra a élértékekre épít, melyeket a mindénkori ve-
zetőnek saját felelősségére a célok e|ére,séhez kell érvényesíteni.

A KTSZ egyik lényeges feladata a költségeknek, mint értékelt erő-
forrásigényeknek a szembeállítása a tevékenpégekkel. A harcoló eglsé-
gek tevekenpégei számokkal nehezen ragadhatók meg és bizonyáátel-
jes mértékben sohasem végezhetók el. A KTF-el a réndekeáre álló
szempontokat, tételeket újból felvették és továbbvez eíték azzal a étlal,
hogy több tablón a katonai tevékenys égeketleképezzék A tevékenységi
folyamatok tablói képezik az alapját a kiterjedt kiértékelésekne\ vali-
mint a további eszközöknek. A tervezési eljárásokban a már rendelke-
zésre álló tevéken5n é$ cé|ol<hoz az erőforrásokat hozzárendelhetik Egy
ily, en többnyire célegyeztetési folyamattal kialakított költségvetési tervé-
zés csökkenti az elöljáró egységek bizonytalansági tényezőTt.

_ A célnagyságok összehasonlítása a ténylegesen meglévő ''van'-nag-
ság9kkal, mint ellenórzesi folyamat lényegesen leeg5lszerűsíthetó. Áz
eredménykontroll a ráfordítási eljáráskontrollokat Úegoldja, miáltal a
szolgálati elöljárói felüglelet a lényegre vonatko zóarl - teiát a katonai
alaptevékenységekre - csökkenthető. Adott célnagyságok betartása,

Tint a megítélés módjainak elemei is elképzelhetők. Á céinagyságok ez-
ráltal motiváló karaktert kapnak. Egyjelentési rendszerrel kiegeszitett és
támogatott (még fejlesztés alatt álló) jelző§zámrendszerrel a-vezetendó
szolgálati helyek tablói lényegesen javíthatók.

, _ 
A FJP helyesen alkalmazva egy értelmes eszköz a meglévő eljárások

és folyamatok vegiggondolásához. Az előírások leépítésdvel és összeve-

4 vesd ó§sze:walz, D, az idéz€tt helyen 63. oldal,
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tésével, az írásbeli és sóbeli jelentések leegyszerűsítésével a szervezési
ráfordításokat lényegesen csökkenteni lehet.

A I{TF támogatja a munl<atának éljait

A tervszerű feladatmeghatározást, mint vezetési koncepciót a zász-
lóalj minden vezetője nag5rra értékeli, amnban a mindennapi életben
eg5rre jobban hiányolják) . A költség- és tevékenységtervezés keretén
belül a célelóírások növelik a munkatársak felelősségét és cselekvési te-
ret biztosítanak a tervszerű feladatmeghatározrás értelmében. A célelóí-
rások lehetővé teszik, ahogyan azt már megneveztük, hory az eljárások
ellenőrzését az eredményellenórzéssel pótoljuk, amely hasonló módon
a munkatársak cselekvési szabadságát erósíti. A költség- és tevékenység-
számvetés a saját tevékenységek tablóját is elkészíti, miáltal a motíváció
tovább emelkedhet.

A FJP lehetóvé teszi minden katona számára, hory a rendfokozato-
kat átfogó kísérleti projektekben együtt dolgozzanak. Ezzel a bajtársias-
ságot is támogatják. Ezzel eryi{ejűleg az egyes tagok elótt lehetőség nyí-
lik arra, hog5l ilyen projektcsoportok által a problémát más nézópontból
is megismerjék és ezzel más munkaterületeket jobban megismerjenek.

Az eljárások lefolyásának leegyszerűsítésében cselekvési szabad-
ságot biztosítanak Az egles FJP eljárások, amelyek az egész Bundes-
wehrben megváltoztatnak valamit, bizonyítják az eg5res munkatársak je-
lentóségét az összrendszer szempontjából és ezzel emelik az önbecsülés
érzésüket is. Például ery zászlóalj-sorakozó keretén belül átadott prémi-
um e5nittal növeli az egyes innovatfu munkatársak tekintélyét.

5 vesd óssze a cTcoD cé8 munkapapírja, az idézett helyen.
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A KIF tfunogatja a hzlyi köntytzü céljaít

A helyi környezet azzal segíthet, hog a tablókkal,bizalmat létesít. A
katonai kikópzési rendszabályok szükségességének a belátása növekszik
és ezzel a megéttés is a kényelmetlenségek, a zaj, a forgalom, stb, iránt

is. Egy a helyőiség eseményeiról szóló tudósításokba bevont tájékoztatás

megrr.aguíáz;a anflvánosságnak, hogl mit végezrrek a zászlóa|jon belül
és ézá|{ilhozzáárui a katonai szewezetek lakosságba való integrációjá-
hoz6 .

Mivel a Bundeswehr az új irányítási rendszernél éllovas szeíepet ját-

szik, kínálkozik a lehetóség, hogy a KTF-ből nyeít tapasztalatokat má§

nyilvános intézményekkel, mint példáut az izleli kapcsolatokban lévó

városok közigazgatásaival megosszuk

A kísérleti projektek íapasztabtai

1995 közepén parancsban jelölték ki a272.páncélgrfutátos zászlóal-
jat a KTF kíséiletíprojekt végrehajtására. A projektet kezdettől fogva

iámogatták a Bundeswehr Tanulmányok és Gyakorlatok Hivatalának ta-

nuhányt kísérő tisztjei. 1995 októberétól a projekt vé géíg,,1_91 íebruát
28-ig kiegészítésként a projekt módszertani támogatásáért.a CTcon
OmÜU 6it; vanalkozási tanácsadó cég volt a felelős. Eg5l projekttörzs-

tiszt és egy projekttiszt a zászlóa|j két könyvelőjével eryütt képezték a
KTF-team-et.

Elsó lépésben 19 5 éx végénépítették ki a KTSZ{. A kezdeti feladat
abban állt, Logl az összes résztvevővel egyeztetetten leképezték a zász,

lóalj minden t&ékenységét. Ezt kb. á0 tevékenység alapján kezdték

el, melyeket folyamatokba és fó folyamatokba foglalták össze. E5,ide-
jűleg szémélyi-, létesítményi-, infrastruktuíális- és anyagkönyvelésekben
-a 

zÁzlőalj teljes állományát besorolták. Minden katona naponta felve-
zette az igynanezett ógzíó ívekre az elvégzett tevékenységekhez fel-

6 Ety ilyen tudó§ítá§pétdául a köYetkezóket taíálmaáatja: nyilváno§ r€ndezvéíryek, katonák al-

kámaá§a civilek tám€atására, Idképzott embeíek §áma, technikai újítások, harci taPa§z-

talatok, §tb.
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használt,idót, m9lyeket hónap végén leadtak. Ezek a felsorolások egy
intenzív^beiktatást igényeltek é§ több hetes hozzászoktatási időt. Egy b;'_
tanítási fázís után a katonáknak a rögzítéshez naponta kb. öt percre van
szükségük. Az adatokat minden hónápban egy miglévó költsegszámítási
programmal kiértékelik. A munkaóraadatokon Kvül, amelyek á személy_
zetet érintik, betáplálják a rendszerbe az S4-osztálytól az anyagfelhasz-
nálásokat ésa helyórségi közigazgatás által az infrastrukturális li<ilsége-
ket. 1996 márciusa óta stabil havi értékeléseket is ki tudnak dotgoái.
Ennek során megmutatkozott, hog5l a szóban forgó kriltségszááítási
pr.oclam nagyon alapos elektromo§ adatfeldolgozá§i ismeretéket, vala-
mint biztos üzemgazdasági magatartást követel:

Ezzel páthuzamosan 1996. januárjában a megkezdték zászlőalj
ös§zes katonáját munkaműhelyekbe kb. 20 személyenként a FJP új eszl
közéhez. keresni, hogy kózvetlen ezután ötleteket g5níjtsenek. Különbö-
ző kísérleti csoportokban az ötleteket témák szeiíni cisszefoglalták és
konkrét javaslatokká dolgozták ki. Az irányítóbizottságban, ámely kb.
kéthárom hetente üláezik, a kidolgozott javaslatokat mégvitatják, Úehő
használatra_ utalják vagy döntésre a ielelój vezetési szintre"továÜbküldik,
valamint rákérdeznek a korábbi javaslatok alkalmazásának a helyzetére.
A 2í2. pc.gr..z_.,itánftóbizottsága a ziászlóaljparancsnokból, egy e5nég_
parancsnokból, eg5l századőrmesterból, eg5lizázad csoporipaiancsnok-
ból, aki eglten a tiszthelyettesek bizalmijíis, a személyzetkpüselőjé_
ből, a sorkötelesek eryik bizalmijából, valamint a KTF-team képüseió-
ié,l.]'.:r9_d,i § .9, 

sze. Az ir ányítóbizottsá g ülése ut án közvetlenül eg5l
lll í-uJsaq" kozze Leszl aZ összes meghatározó információt a zászlóaÍj-

nál. A legjobb javaslatokat zrászlóalj-Órakozó, századsorakozó kereó
belül, vary egy KTF- team látogatás alkalmával premizálják.

. A KTF projektek kezdetének szervezeti keretfeltételeit a zászlóalj-
nak a válságreagáló erők kötelékéból a fő védetmi erők kötelékébe vaú
átállítása és a honvédelmi kötelezett§ég 12 hónapról 10 hónapra való
leszállítása jellemezte. A munkatársak siámára ez a kiképzesi iáó, vala-
mint az_anyagi ráfordítások csökkentését jelentette. A KTF is mint új
eszköz és új eszközrendszer a rosszabbodó költségvetési helyzet hátteré
előtt §/akorlatilag csakjel lehetett a raj- és szakasiparancsnákok számá-
11 h9w més több e§zközt veszíthetnék et. Mégis nemsokára világossá
vilt,.|ogy a KTF arra szolgál, hogr a rendelkeáre álló e.szköóket op-
timálisan használják fel és adott éietben ennek során néhány feladatÖt



csökkentsenek. Ezen feli§meíé§ alapján vált a KTF projekt egy motiváló
és hatékonyságtámogató eszközzé á't*eleti proleÉtUén.

AKTSZmegítélá§e

A rögzító ívek struktúrája, amely, mint ahoryan fönt leírtuk kezdet-
ben körülbelül 250 tevékenységből állt, néhány Úáü betanulási fázis után
körülbelül 1,30 tevékenységre csökkent. Megmutatkozott, hogy ery csök-
kentett tevéken},ségi struktúra a regisztrálrási, laistromozasiiáfóidítast
lényegesen csökkenti. Ennél azonban azt is figyeiembe kell venni, hory
minél kevesebb_részlet. alkotja a tevékenységiitruktúrát, annál jobbű
csökken 

_annak kifejezőképessége. A részletésségi fok és a kifejezőké-
pesség következtetésképpen konkurálnak a regisitrálás ráfordílásaival.
Ezt tehát egy megfeleló magatartással óvatosai ki kell taDasztalni. Más
píojekteknélia§on|ó tapasztalatok adódtak7. Abból a celbot, hogy kez-
detben megakad ályozzák a tevékenységek lajstromozásában a jel entési
optimizálás süIgetését, folyamatosan, siúrópióbaszerűen át kellett vizs-
gálni az adatok elfogadhatóságát. Hogy a sákségtelen lajstromozásokat
ésjelenté§eket m€ gakadá|yozzák, ee,lszerű lenne lnagasabb vezetési szin-
t:ken.információs igényeiket pontosan elenezni éimegindokolni. E5,
i|y_en információigény elemzést a meglévő jelentési ktiÉlezettségekó
teuesen függetlenül kellene elvégezniŐ.

. Ep, kjl§9c-_és tevékenységtewezés alapjaként a már meglévó tevé-
kenységoldalú célegyeztetéseket az eróforrÁok összeegyeztétésével ki
k€ll egészíteni. A havonta regisztíált és már kiértékelt határnap ehhez
l:ly_.gg. alapul szolgálhat. Mégis firyelembe kell venni a különbséget a
kiképzes tartalmában, valamint másipecifikációban. Egy minden külön-
legességet lefedő adatbázis nagy valószínűséggel csak n3hány év időtar-
tamra lenne felépíthető. A kísérleti projektekből átültethető ismeretek,
különösen ami a KTSZ eredményeiii éti, szervezés tekintetében támo-

Az ö§szes projektfutaEidó alatt szoío§ e8}tttínűk&és ment vé8b€ a l 04. pfíeiíndi é§ a 304. he-
id€nheimi páncéloszásztóatjaknát, amelyeknél hasonlóan a cTÚ GmbH txr,l 

"ál"rt."a.i 
,"-

nác§adó cég átaltámo8atolt Ksér|eti píojektek zaJotlak le.

F3 a^ az ef,ón l.isÁnália, h€y ezzel egyidóbeo a m€8lévó, részben koordinálatian jelen!6§€k
alalwetó átdol8ozáM! is ma8a után yonná.
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gatandó és éítelmes. Belső tartalmi szemponüól azonban a lapasz-

ialatok átültetáéhez mégis óvatosan kell hozzáfogni, mivel a kiértéke-

lésekre a helyőrség- speciális adottságok ryakran lényeges befolyással

bírnak

AzFJPmegiíélése

Megmutatkozott, hogy a FJP keretén belül a kíeativitás nag5rmér-

tékben Ébontakoztatható. A projektcsoportokban való együttműködés

nasvon konstruktív és sok motivációról gondoskodik az eg&zzászlóaljon
b.iÍL á*bár ,rem várható el, hogy a zrászlóalj minden munkatársa kivétel

nélkül intenzíven részt vegyen benne9.

A kísérleti projektekben a munkatársak körúlbelül egyharmada
(törzsszemélvzet) aiÉívan eg]^ittműködött, közülúk körülbelül 30 sze-

mély na$lonintenzív elkötelezett§éggel túnt ki, Ennek során]<ülönösen

"rrrlíté.Ö 
.éltó, t ogy a sorkötelesek közül néhányan azonnal alkalmaz-

ható javaslatokat tetiek, melyek a kiadásokra közvetlenunl egv ötszámle-
gvű Éottsépcsökkentő potenciális hatást tettek lehetővé'", Osszesen egy

3i érres iOáturtumra szimított költségcsökkentési potenciál több milliós

nagyságrendben azonosíthatól 
l,

Ezenkívül megmutatkozott, hogy a premizálásnak nagyjelentósége

van. Az oklevél foimájában történő elismerésnek, vagy a külön megem-

l0

l1

Áz ú i e§zközökkel §zembeni maqalariás - mint ahogy talán mioden vátozásnál - a nyílt ellénfe-

r"tű 
" 
."e8vozód*e. páítf€óki8 teíjed. Az idók folyamán azonbaí a beálított§ág mé8i§ ülá_

8osa0 a projekt páítfogóijavára változik,

Itt a for8almi §zolgáatok összevoúásáíól van só, melyeknél egy futá!§zol8áat naponta 200

kn-t takadthai me8,

ve§d ajssze a cTcon cég "l<'íF ?Áríjelenlés a2|2. pc.8t.z,-íól" címú kiadváíyávat, V, rész, 1 -3

oldal. (Ajeleíttés a sáúdöldi Haderó PaíaDc,§nokágáDá áll rendelkezésré,)
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líté§nek és az anyagi premizálásnak a kombinációja b evá|tl2. Azt avéle-
ménl.t képviselik, hogy az anyagi premizálrás lehetőségeit még szélesíteni
lehet é§ ezt - az iparhoz hasonlóan - egy javaslat sikerével kellene ösz_

szekapcsolni. Az FJP javaslatoknál ery különleges i§mertető jel, hogy
azokat többnyire mint közös munkát különböző résztvevők dolgozzák ki,

amely eg5l korábban rosszul felbecsült idótartamon túlnltílik és megfele-

lő komplexitás esetén több hétig is eltarthat. Például az SEM 70 rádió-
készülék áramellátásához egyoldalú telepek alkalmazása helyett akku-
mulátorok alkalmazásátl3 fejlesztették ki a zászlóalj különböző munka-
társainak részvételével, akik egy század- csoportvezetőből, egy szakasz-

vezetőből, az 54 - osztályból, valamint a KTF-teamból tevódnek össze.

A kimenő ötlet egy teljesen más javaslatot állított e|ó; a kidolgozás végül
egy spontán témac§oport által következett be a FJP irányítóbizottság
toUb tlláén, valamint a KTF-team tagjainak kúlönböző ülésein.

I-ényeges jelentősége van a FJP javaslatok sikerének szempontjából
a végrehajtás időtartamának. A kísérleti projektekben szerencsés eset-

ben néhány belső javaslat közvetlen alkalmazható- Azok a javaslatok is,

amelyek a helyőrség felelősségi területét nem lépik túl, a területi közel-
ség miatt a felelós helyen relatív röüd idő alatt (ery hónapon belül) rea-

lizahatók. Például néhány napon belűl egy laktanya belső előírásainak
megváltoztatásával lehetővé vált, hory egy kilóméternél naryobb távol-
ság esetén járművek helyett a közvetlen közelben eg1 századépület volt
beiendezhető. A kísérleti projektek folyamán az összes magasabb veze-

tésiszintre felterje§Ztettjavaslatok közül a mai napigsajnos még egyetlen

egyet sem alkalmaztak. A java§latoknak pontosan eZ a módja könnyít-
hétné meg közvetlenül sok millió Márkával a Bundeswehr költségveté-

sét, mint például azt az"akkumulátorok egtoldalű telepek helyeu a SEM
70 számára" javaslat mutatja. Várható volt, hogy azoknak a FJP javasla-

toknak az alkalmazása, amelyek az érvényben lévő előírásoknak nem fel-
elnek meg, valamivel tovább tartanak. Ennek ellenére magasabb vezetési
szinteken a kidolgozások halogatását érezhetóen le kell rövidíteni.

L2 Kísérleti píoiektben a támo8ató tanácsadó cég e8y "FJP" bevésett felírás§at ellátott "wájci üszti
tó!t" adományozott Prémiumként.

A KTF - team java§lata a Bunde§wehr szinil me8valósításnál ázoímal évente nyocmifiió DM ha-
tékony me8,takadtá§i potenciált deítetl fel.

l3
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, .A FJP javaslatok magasabb vezetési sánten való kidolgozásánál vé-
gül is 

_megmutatkozilq bogr a szolgálati hely KTF - team éi a magasabb
vezeté§i szint mindenkori KTF - felelósei közótti személyes ka|csolat
nagy.on előnyös, mivel itt ryakran fordulnak eló üsszakéáezas&. E5,
renózeres és személye§ c§erét ezen a félig-rneddig új szakmai kapcsoÉt
alapján naglon ésszerűnek tartanánk. Hog a javáslátok elfogadásának
a szintje emelkedjen, célszeiű lett volna már eg5l jóval korább-i stádium_
ban a magasabb vezetési szintek kompetenciájái Üevonni.

A KTF jövőjére vonatkozó következtetések
a Bundeswehrben

A_KTF egytiegészító vezetési eszköz minden vezetó s zámára, amely
az eddigieket.étte]mesen lieceszíti azonban bizonyosan nem pótoljá
azokat. Teheíbíró koncepciónak bizonyult, mivel a srűktilő feladát - 

"s"-köz reláció és a magasabb vezetési szintek zászlóaljjat szemben támasz-
tott emelkedó követelményei a fent nevezett probiémák miatt növekvő
koordinációs igényekkel találkoznak. A koncépció a kílérleti projektek
fázisaiból adódó más szolgálati helyeken val3 sikeres bevezetésének
azonban_még a következ§ eddig nem te§esült ismertetőjelei etengedhe-
tetler feltételei :

. 1.)_A szolgálati hely vezetőjének és a támogató magasabb vezetési
:*Tfk kezdettől l9ryu É újra meg újra eryérlehűe,ié, ülágorun u
KTF'" mellett kell kiállniuk.

2.) A változtatások szülségességét minden munkatárs számára vilá-
gossá kell tenni.

3.) Az ismert, elérhető célokat és az azokból levezethető ülágos fel-
adatokat a,KTF eredményekkel össze kell egyeztetni. Ennek sorá'n az új
koncepciókat alapvetóen a meglévóktől ftiggetlentil kell elhatározni.

l4 ve§d ó§§ze: a cTon cé8 /'KTF záíójel€nté§ a 2l2.p.Et.z.-í6'' dműkiadv&\yáya1,Iíész2g. és
az azt kóv€tó oldalak, (Ajet.ntés a szárazlötdi Hade}ó Parancsnokságná áÍ renáelkezésre,)
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4.) A különböző munkatársakat megfeleló cselekvési kompetenci-
ákkal kell felhata|mazni az íi1 feladatok végrehajtására.

5.) Rövidtálu sikerek lehetségesek. Eryszerűen realizálható FJP -
javaslatokat és a KTSZ-ból adódó első felismeréseket a lehető leggyor-
sabban kell realizálniés alkalmazni. Ezeket az eredményeket ezután k<iz-
vetlenül az összes szolgálati helyen el kell terjeszteni (például egy KTF
újságban).

6.) Arra kell törekedni, hogy nagyobb változásokat is elérjenek és
ezeket láthatóvá is tegyék. A Kfi-et szigorúan megalapozott vezetési
eszközzé kell alakítani és nem szabad megengedni, hogy szappanbuborék
fújássá vátjon.

A feladatokkal való vezetés egy ha$lományokban igen g azd,agveze-
tési koncepció a Bundeswehrben. Vívmányait mindenűtt elismerik és
kúlföldön is nagy firyelmet keltenek. Előnyei összetett szituációk eseté_
ben a nagyobb mozgékonyságban és a rugalmasságban rejlenek, mint
ahogyan azok a harcban tipikusan előfordulnakl)" A sokféle tekintetben
növekvő dinamika és komplexitrás ellenére elveszik a célmeghatározások
által való vezetés elve, de mégis vanjelentősége. A KTF ery átfogó szem-
pont, kezdeményezés, a felelősséget oda áthelyezni, ahol azokat hatéko-
nyan lehet alkalmazrri. AKÜF ezzel átfogó módon megfelel a feladatok-
kal való vezetés filozófiájának. Ennél eryidejűleg a munkatársakés végül
a nflvánosság érdekeit is figyelembe veszik. Erthetó, hogy ezzel a maga-
sabb vezetési szinteken kevesebb közvetlen befolyásolrási lehetősséggel
rendelkeznek. Az ő feladatuk az lenne, hory magukat az adminisztratív
tevékenységtől a nevelés felé irányítsák, a kohézió,. tehát a termékeny
keretfeltételek megteremtése irányába való tevékenlnéget követeljék
meg. Egy ilyen szolgáltatásorientált vezeté§i értelmezés eleget tenne egy-szolgílaf' - felfogásnak a rendszer mint egész értelmében.

l5 vesd ö§§ze: oetting,D.,azidézeíthetryq, 5 és az azt köveló oldalakon.
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A cikkben alkg|mazott rövidítések jegzéke
(fordító)

KLV Kosten - und Leistungsverantwortung

KTT' költség-éstevékerységfelelősség

KLR Kosten - und Iristungíechnung

KTSZ kö!t§ég-éstevékeqség-számvetés(számítás)

KVP Kontinuerliche Verbesserungsprogramm

FJP folyamatos jobbítási program

AR AufirandbegrenzungundRationali§ierung

RkR ráfordítás-korlátozásésracionalizálás

IO Internen Optirnierung

BO belső optimalizálás

MT Market Testing

PK piackutatás, /-vizsgálat

AGAB ArbeitsgruppeAufirandsbegtenzungsimBetrieb

FKKM FenntartásiKöltségekKorlátozásánakMunkacsoportja

BAB Betriebsabrechnungsbogen

,únr üzemi elszámolási ívek.

Ríchard Rossmanith alezledes a 2 1 2. páncélgránátoszá szlóalj
Augustdortban és ez idő szeint az SFOR bosznia-hercegovinai alkal

keretén belül a netrueti főparancsnok tönsében a G3-t vezai.

Bcl(art BalumüIler a CTon GmbH (Kft) tanácsadója és

az iizemgazdasó§ tanszék4 kijlönösen a controllinq és a
területén (Dr.Iüryen'I|eber professzor) a Koblewi I4rHU-n.

Hochschuk für Untemehmensfúhrung (Vóllalkozásv eze

Tudományos Főiskola, Kobleru) Otto- Bebheim - Főiskola.
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