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MÁTRIX  ALAPÚ  MUNKASZERVEZÉS  A  HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM  FEJLESZTÉSI  ÉS  LOGISZTIKAI  

ÜGYNÖKSÉGNÉL 

Sticz László - Papp Tibor 1 

Bevezetés 

2007. január 1-én megalakult a Honvédelmi Minisztérium Fejlesz-
tési és Logisztikai Ügynökség (továbbiakban: HM FLÜ), nevében jelzet-
ten egy szervezetbe integrálja a védelmi képességfejlesztés tágabb értel-
mében vett innovációs, és a tárca által kijelölt logisztikai tevékeny-
ségeket. 

A védelmi képességfejlesztés programjainak és projektjeinek sike-
res végrehajtása érdekében az új szervezet kialakításánál kiemelkedő 
szempont volt egy hatékony, dinamikus, rugalmas formáció életre hívása, 
amelynek érdekében a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiak-
ban: SzMSz) tervezete adaptálja a korszerű vezetéselmélet gyakorlatát, 
hatásköri szabályozóin keresztül nyújtotta jogokban, kötelezettségekben. 

Lentebb három idézett bekezdés olvasható az SzMSz2-ből, amelyek-
ben a HM FLÜ vezetőinek hatáskörét kiszélesítik, és összekapcsolják az 
egyébként lineárisan (ágazati jelleggel, funkcionális módon, a katonai hi-
erarchiában megszokott szigorú alá-, fölérendeltséggel) strukturált szer-
vezetben mátrix alapon determinálható (tárgyi elvű tényezők mentén be-
azonosítható), feladatorientált szervezetek összeállítására. Az első idézet a 
felső-, míg a második és harmadik a középvezetők hatáskörét igazgat-
ják. 

                                                      
1 Sticz László ezredes, HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség Program Ter-
vezési és Vezetési Igazgatóság (HM FLÜ PTVI), Programirányító-követő osz-
tály, osztályvezető.  

Dr. Papp Tibor mk. alezredes, HM FLÜ PTVI Programirányító-követő osztály, 
kiemelt főtiszt. 
2 21/111 nyt. Számú Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség Szervezeti és Működési Szabályzata. 
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1. „A HM FLÜ vezetői jogosultak a kiemelt védelmi képességfej-
lesztési programok (a továbbiakban: VKFP) megvalósítása érdeké-
ben az átfogó élettartam különböző szakaszaira jellemző munkafo-
lyamatok dinamikáját követő, mátrix elven formálódó, menedzs-
ment jellegű belső szervezetek létrehozására a program időtartam-
ára, működtetésére, és megszüntetésére.” 3 

2. …a középvezető… „Jogosult javaslatot tenni a kiemelt katonai 
képességfejlesztési programok megvalósítása érdekében az átfogó 
élettartam különböző szakaszaira jellemző munkafolyamatok di-
namikáját követő, mátrix elven formálódó menedzsment jellegű 
belső szervezetek létrehozására, működtetésére és megszüntetésé-
re.” 4 

3. …a középvezető… „Jogosult a kiemelt katonai képességfejlesz-
tési programok megvalósítása érdekében létrehozott menedzsment 
jellegű belső szervezetekbe szakterületéről delegáltakat kijelölni, il-
letve más szakterületek képviseletére felkérést kiadni. Köteles befo-
gadni más szakterületektől érkező képviseleti felkérést. Saját hatás-
körben dönthet a felkérések kiadása és befogadása jogkör gyakor-
lásának leadásáról.” 5 

A HM FLÜ SzMSz-ében megjelenő rugalmas, a katonai szerveze-
tekre jellemző rendtől eltérő szabályozás új mérföldkövet jelent a védelmi 
képességfejlesztés gyakorlatában, s kijelöli az utat a tudás alapú szerve-
zés előtt, amelyre támaszkodva a célként kijelölt feladat típusú szervezeti 
kultúra – a realitásokat figyelembe véve akár több éven keresztül tartó, 
professzionális, türelmes és toleráns vezetés-irányítás mellett – honosítá-
sa elérhető. Ebben a folyamatban természetesen az emberi erőforrás oldal 
kiemelkedő szerephez jut, hiszen az újszerű munkastílus újszerű gondol-
kodásmódot feltételez. 

                                                      
3 21/111 HM FLÜ SZMSZ, 53. pont 
4 21/111 HM FLÜ SZMSZ, 176. pont 
5 21/111 HM FLÜ SZMSZ, 177. pont 
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A korszerű szervezéselmélet néhány általános megállapítása 

A szervezeti formációk leggyakrabban alkalmazott alaptípusai: 

• lineáris; 

• funkcionális; 

• divizionális; 

• mátrix. 

A lineáris szervezetek – esetünkben a katonai szervezetek generális 
– jellemzői: 

• függelmi kapcsolatokon alapul; 

• mindenkinek egy felettese van; 

• függelmi és szakmai kapcsolat nem válik külön; 

• szélességi és mélységi irányba bővülhet; 

• elsősorban kis szervezetekben alkalmazható. 

A lineáris forma előnye elsősorban az, hogy egyszerű, könnyen át-
tekinthető belső kapcsolatokkal rendelkező szervezet, amelyben a feles-
leges tevékenységet folytató egységek viszonylag gyorsan kiszelektálód-
nak. Ilyen értelemben ez a szervezeti forma általában alacsony költséggel 
működik. Az előző két megállapítás a szervezéselméletnek inkább a gaz-
dasági életből merített következtetéseit mutatja. 

További előnye a szervezetnek, hogy az alá- és fölérendeltségi vi-
szonyok egyértelműen rendezettek. A feladatok mennyiségének változása 
esetén viszonylag könnyű a szervezet mélységi és szélességi tagoltságá-
nak átalakítása. 

Hátrányos vonásai közül a legfontosabb, hogy a szervezet nem 
eléggé rugalmas, ha a szokványostól eltérő feladatok elvégzése is szüksé-
gessé válik. A hiányzó specializáció (szakosodás) növeli a felső szintű 
vezetők leterhelését. Hátránya továbbá az is, hogy szervezetben a kom-
munikáció csak a szolgálati úton (úgynevezett „line”-on) keresztül tör-
ténhet, így nehézkes a horizontális koordináció (együttműködés) biztosí-
tása. 
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Mátrix – program/projekt/feladat orientált – szervezet jellemzői: 

• egyszerű, gyakran mindössze két vezetési szint (Ez a HM FLÜ 
vonatkozásában három vezetői szintet jelent, mivel a szervezet-
ben termelői logisztika teljes spektruma megjelenik és a funkcio-
nális munkamegosztás elvén szervezett osztályok tevékenységét 
igazgatóságok irányítják, felügyelik.); 

• funkcionális és ágazati (tárgyi) elvű, egyidejű munkamegosztás 
(Funkcionális munkamegosztást fémjelzi a termelői logisztikai 
munkafolyamatokért felelős szervezeti elemek tevékenysége, me-
lyek a teljesség igénye nélkül a tervezés, fejlesztés, beszerzés, 
élettartam menedzsment, rendszerbeállítás, stb.); 

• alacsony szintű formalizáltság; 

• többvonalas („multi-line”) irányítási elv, centralizált döntés. 

E formánál a funkcionális és a tárgyi elvű munkamegosztás egy-
szerre történik. A funkcionális vezetők területük irányítása során a szer-
vezet valamennyi feladatában gondolkodnak. Az ágazati (tárgyi) elvű 
munkamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek (pl. a HM FLÜ 
szervezetében a kiemelt programok, projektek megvalósítására létreho-
zott, nem állománytáblás Integrált Program Törzsek) vezetői viszont az 
egyes katonai képességek, integrált képességcsoportok, képességcsoma-
gok megvalósításával foglalkoznak. Így szervezeten belül kialakulhat egy 
vertikális (funkcionális) és egy horizontális (ágazati) szemléletű irányítás. 
A teljes élettartam menedzsment vonatkozásában hasonló a helyzet, hi-
szen a képesség megtervezésétől annak kifejlesztésén, beszerzésén ke-
resztül, a rendszerbeállítás és a rendszerből történő kivonásáig, majd a 
szükséges képességeknek megfelelő új eszközzel történő kiváltásáig az 
említett feladatokkal foglalkozó, azokat irányító szakemberek csak egy 
komplex, többdimenziós folyamaton keresztül juthatnak el. 

A döntési centralizáció többvonalas („multi-line”) irányítási elv 
mellett funkcionál. A jog-, feladatok- és hatáskörök szabályozottsága, 
formalizáltsága alacsony szintű, legtöbbször a végrehajtást közvetlenül 
vezető, egyidejűleg abban tevékenyen résztvevő menedzserek szintjére 
kerül, amely további dinamikát kölcsönöz a megvalósításhoz (jelentős 
mértékben képes a munka hatékonyságát megnövelni az igény-termék re-
lációban). 
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Mátrix szervezet alkalmazására a következő feltételek megléte ese-
tén kerülhet sor: 

• környezeti szegmensek (piac, tudományos és technikai feltételek, 
stb.) átlagon felüli erősségű és gyakoriságú változásai; 

• feladatok újszerűségének és kockázatának magas foka; 

• tárgyi elven alapuló munkamegosztás feltételeinek megléte (de 
jure & de facto); 

• szervezet tagjainak fejlett kommunikációs és kooperációs kés-
zsége. 

Előnye közé sorolható adaptivitása, érzékenysége az innováció kihí-
vásaira. A szervezeti tagokat nagyobb teljesítményekre ösztönzi. 

Teoretikailag hátrányaként lehet megemlíteni, hogy a programfele-
lősök, projekt menedzserek és a funkcionális vezetők között egyfajta ri-
valizálás, adott helyzetben hatalmi harc alakulhat ki. Túlhajtott csapat-
munka során meghozandó döntések elhárítása tapasztalható az egyes 
vezetők részéről, illetve felelősség vállalásától való tartózkodás. A szer-
vezet instabillá válhat krízis szituációkban, szélsőséges esetben széteshet. 
Nem utolsósorban – az előzőekből egyenesen levezethető – a lappangó 
vagy nyíltan megjelenő kezeletlen konfliktusok a szervezeti hatékonyság 
rovására mehetnek. 

A HM FLÜ szervezet megalakításakor az előzőleg felvázolt lineáris 
és mátrix szervezeti formációs alaptípus ötvözésére volt szükség, és nyílt 
lehetőség. Az elsőt a katonai hierarchia megkerülhetetlensége, míg a má-
sodikat a programok megvalósítására fókuszáló munkafolyamatok me-
nedzsment jellegű vezetésének (jellemzően nem klasszikus katonai műve-
leti tartalom) dinamizálása, illetve az ágazati munkamegosztást reprezen-
táló szervezetek, (ágazati szaktudásuk maximális alkalmazásával történő) 
funkcionális feladat-végrehajtása indokolta. Természetesen alapvető 
szempont volt a két formáció előnyeire épített, hátrányait mellőzni képes 
működési rend kialakítása. 



 40 

A HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 
feladatrendszere 

A honvédelmi miniszter a HM FLÜ részére a teljesség igénye nél-
kül, az alábbi kiemelt feladatokat határozta meg: 

• Más tervező szervezetekkel együttműködve, a honvédelmi tárca 
egészére kiterjedő hatáskörrel szervezze, irányítsa, szabályozza a 
haderő képesség fejlesztésének és fenntartásának logisztikai erő-
forrás és költséggazdálkodását. 

• Szakmailag irányítsa és felügyelje a hatáskörébe tartozó fogyasz-
tói logisztikai feladatok végrehajtását. Vezesse, felügyelje és vé-
gezze a tárca termelői logisztikai tevékenységét. 

• Dolgozza ki, és életciklus tartamban kövesse nyomon a haderő 
képességfejlesztési célok logisztikai támogatása tervezési, meg-
valósítás programjait, projektjeit. 

• Végezze a hadfelszerelési eszközök és anyagok beszerzésére, 
rendszerbe állítására, javítására, valamint a meglévő hadfelszere-
lési eszközök rendszerben tartására, felújítására, rendszerből tör-
ténő kivonására, megsemmisítésének előkészítésére és végrehaj-
tására vonatkozó intézkedések kidolgozásának tárcaszintű fel-
adatait. 

• Vegyen részt a NATO/EU hosszú távú haderő- és hadfelszerelés-
fejlesztéssel kapcsolatos tervezési és programfelelősi feladatok 
végrehajtásában, valamint a műszaki egységesítés szakmai fela-
datai témafelelősi rendszerben történő ellátásában. 

• A mindenkor érvényes közbeszerzési szabályzóknak megfelelően 
végezze, a haditechnikai anyagok és eszközök, hadfelszerelési 
cikkek, illetve a tárca folyamatos működéséhez szükséges egyéb 
eszközök, anyagok és szolgáltatások beszerzését. 

• Dolgozza ki és végezze a védelmi és biztonsági kutatás-fejlesz-
téssel, technológiai innovációval kapcsolatos kormányzati és tár-
caszintű szabályozókat és koordinálja az ezzel kapcsolatos tárca-
szintű feladatokat. 

• Végezze a nemzetközi tevékenységek, programok, a külszolgála-
tot teljesítők, külföldön tanulmányokat folytatók teljes körű tá-
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mogatását, a missziós beosztást betöltők, a külföldön települt ka-
tonai szervezetek, egyéb ellátásilag utaltak szakmai irányítását. 

• Végezze a kiemelt és normál hadfelszerelés fejlesztési progra-
mok, valamint a NATO Biztonsági Beruházási Program intéz-
ménye keretében megvalósítandó képességcsomagok menedzse-
lését, a védelmi képességfejlesztési programok, projektek, fel-
adatok szakszerű végrehajtását. 

A fenti feladatok szakszerű végrehajtása érdekében, valamint a 
termelői logisztikai feladatok ellátására alakították ki az új szervezeti 
struktúrát, olyan számvetéssel, hogy a létrehozott formáció képes legyen 
a korábban termelői logisztika alrendszerhez tartozó, de önálló feladat 
komplexummal rendelkező intézmények munkáját is elvégezni. Ebbe a 
körbe tartozott a HM Technológiai Hivatal, amely a védelmi célú kuta-
tás-fejlesztést, a minőségbiztosítás rendszerét és a szabványosítás folya-
matait vezette, s irányította a kiemelt képességfejlesztési programok me-
nedzsmentjét, a programirodák (repülőgép modernizációs, légvédelmi 
fejlesztési, híradó informatikai és gépjármű) tevékenységét. Jelenleg a 
HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség Technológiai Igazgatóság 
néven – a programirodák szervezetei nélkül – végzi korábbi feladatait. 

A szervezet létrehozása némileg determinált volt a jogelőd szerveze-
tek szükségszerű integrációja által, de a hatékony működéshez a feladat-, 
felelősség-, és jogkör struktúra kialakítása előrevetítette az alábbi köve-
telmények mentén kidolgozandó munkafolyamatokat: 

• A megváltozott körülményekhez való rugalmas alkalmazkodás. 

• A program alapú tervezés feltételeinek megteremtése. 

• A NATO beszerzési és logisztikai rendszerével való harmonizá-
ció. 

• Költséghatékonyság megteremtése, felesleges átfedések, ráfordí-
tások megszüntetése. 

Az előremutató szervezéselméleti adaptációk – a HM FLÜ létreho-
zásakor a szervezet belső viszonyainak megtervezése, és az SzMSz ki-
dolgozása során – az alábbi fő területeken jutottak érvényre: 

• munkamegosztás; 
• hatáskör megosztás; 
• koordinációs eszközök. 
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HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 
szervezeten belüli munkamegosztás 

A szakirodalom szerint a munkamegosztás során három lehetséges 
elv szerint alakítható ki egy szervezet egységei, amelyeken belül további 
munkamegosztás révén újabb szervezeti részlegeket különíthetnek el. A 
kialakuló struktúra mutatja a szervezeti tevékenységek felosztását a kü-
lönböző elvek alapján létrehozott egységek között. 

a) Tevékenységi körök (funkcionális) szerint kialakított ho-
mogén szakmai csoportok, vagy alcsoportok egy szervezet 
esetében lehetnek például: tervezés, beszerzés, tárolás, ér-
tékesítés, pénzügy, kutatás-fejlesztés stb. 

b) Területi (regionális) – földrajzi értelemben vett – felosztás 
alapján lehetnek például: Dél-dunántúli Regionális 
Elosztóközpont, Észak-magyarországi Áramszolgáltató 
stb. 

c) Termék, vagy anyag (tárgyi, illetve ágazati elv) fókuszba 
kerülése mentén, mint homogén input vagy output spe-
cializáció alapján lehetnek például: gépjármű alkatrész, re-
pülő műszaki készlet, hajtóanyag stb. 

Egydimenziós szervezetben kizárólag az említett három elv egyike 
szerint történik az elsődleges munkamegosztás. Két- és többdimenziós 
szervezetben a munkamegosztási elveket párhuzamosan alkalmazzák. 

Kétdimenziós szervezet a mátrix-szervezet – két elv érvényesül szi-
multán (ezek kombinációja eltérő lehet).  

Háromdimenziós, tenzor-szervezetben mindhárom elvet egyidejűleg 
alkalmazzák, leggyakrabban ez multinacionális cégeknél fordul elő. 

A HM FLÜ esetében a munkamegosztás szervezetbe tagolásának az 
alapját is adta, de egyben az alaprendeltetésből adódó feladatkomplexum 
(a termelői logisztikai feladatok és a nemzetközi feladatok támogatása) 
részfeladatokra bontását is elvégezte és azokat egyes szervezetekhez ren-
delte. 

Elsődleges munkamegosztás a funkcionális, regionális és a ágazati 
(tárgyi) elvek közül alapvetően a funkcionális elv szerinti felosztást 
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eredményezte, mely szerint létrehozásra kerültek a vezérigazgató aláren-
deltségében funkcionális igazgatóságok, az 1. számú ábra szerint. 
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A HM FLÜ funkcionális vertikuma 

1. számú ábra 

 

 

 

 

 

 

 

A másodlagos munkamegosztási elvek is a funkcionalitáson (ho-
mogén szakmai tevékenységek elkülönítése egymástól) alapultak, de itt 
már megjelentek a tárgyi elv tényezői is. A programcsoportok révén meg-
jelentek azon belső logisztikai folyamatok, melyeken keresztül a tulaj-
donképpeni „termékcsoportok” is elkülönítésre, vagy összefűzésre kerül-
tek, megjelenítve ezzel a mátrix alapú működés alapjait, csíráit. Az első 
ábrán látható szervezetek a funkcionális elvet követve a HM főosztályai-
val, együttműködő minisztériumokkal (Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Külügyminisz-
térium, stb.), és kormányzati hivatalokkal kialakított kapcsolatrendszerbe 
ágyazódnak be. Az ágazati (tárgyi) elvre jellemzően a képességfejlesztési 
programok menedzsmentjén, a logisztikai feladatok ellátása érdekében 
kijelölt osztályok munkáján keresztül kialakuló, meglévő, és megszűnő 
kapcsolati dinamizmus jellemző. Gyakorlatilag ez a HM FLÜ és a nem-
zeti és nemzetközi szervezetek (NATO, EU, gazdasági versenyszféra) 
között formálódó, megkötött, és teljesített szerződéses folyamatokban ölt 
testet. 

A következő 2. számú ábra a HM FLÜ szervezeti felépítésén ke-
resztül az elsődleges és másodlagos munkamegosztást ábrázolja. 
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A HM FLÜ elsődleges és másodlagos munkamegosztása 

2. számú ábra

 

36 
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Az említett munkamegosztási elvek párhuzamos alkalmazása teremti 
meg az ún. többdimenziós szervezet megnevezés létjogosultságát, ami 
jobbára a mátrix alapon működő szervezetek sajátossága. 

A HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség hatásköre 

A HM FLÜ-n belül a hatáskörök megosztása a szervezeti vezetők 
kompetenciáinak kialakítását, azok tagolását jelentik. Kiemelt szerepet 
játszik ezen belül a döntési és utasítási hatáskörök felosztása a vezetés és 
az alárendelt hierarchikus szervezetek vezetői között. Összességében 
ezen esetben a hatáskörök elvi és gyakorlati megosztása igen vegyes ké-
pet mutat. 

Szervezéselméletileg egyvonalas szervezetekben az alárendelt egy-
ségek/személyek csak egy felsőbb szervezeti egységtől/személytől kap-
hatnak utasítást. Eszerint a függelmi, szakmai irányítás szervezetileg 
nem különül el. Többvonalas szervezet esetében az alárendelt egysége-
ket/személyeket két vagy több felsőbb szervezeti egység/személy is uta-
síthatja, amely megközelítés a függelmi és a szakmai kapcsolatok részle-
ges vagy teljes elkülönülését jelenti. 

A HM FLÜ szervezetében az ún. egyvonalas szervezeti elemek is-
mérvei néhány területen vegyesesen vannak jelen a többvonalas szerve-
zeti ismérvekkel. A mátrix alapú működésből adódóan, óhatatlanul is lé-
teznek olyan területek, amelyek vezetői a felülről leadott irányítás-
koordinálás jogköreivel élve akár több terület (szakmai) irányítását is 
végrehajthatják, megtestesítve így a többvonalas szervezet kritériumait is. 

Ez a mátrix alapú működés bázisa, hiszen vertikális és horizontális 
dimenziók kapcsolódása történt meg a szakmai tevékenységhez szüksé-
ges folyamatok mentén. 

Példaként említhetnénk, a koordinációs és együttműködési területe-
ket, de ha szigorúbb szakmai síkra szeretnénk terelni a fentieket, minden-
képpen meg kell, hogy említsük védelmi képességfejlesztési programok 
végrehajtásának irányítását és nyomon követését, ahol a legszemlélete-
sebb a mátrix alapú működés. 

Tulajdonképpen a programok irányítása céljából létrehozott szerve-
zeti egységek bizonyos csomóponti elemek kialakításával, a program fe-
lelősök egy helyre történő „összegyűjtésével” a „pókháló” középpontjá-
nak elkészítésével lehetővé vált a mátrix rendszer kiépítése, a funkcio-
nális és a tárgyi elemek összekapcsolás, összefűzése. 
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A kialakított struktúra rendeltetésszerű működtetése során várható 
előnyök: 

• Nagyfokú specializáltság lehetséges. 

• Az információáramlás gyorsabb. 

• Koordináció révén a kapcsolatok áttekinthetőek. 

• Újszerű megoldások felszínre kerülése egyszerűbb. 

• A területekért felelős szervezet könnyen megállapítható, még 
komplex (több ágazatra kiterjedő) feladat esetén is. 

Esetleges hátrányok: 

• Az irányítást, koordinálást végző szervezet felelőssége igen nagy. 

• A szakmai alapokon létrejövő konfliktusok személyeskedéssé 
válhatnak. 

Koordinációs eszközök területe 

A „Khandwalla”-i osztályozás6 minden elemét tartalmazó koordiná-
ciós eszközök alkalmazásáról számolhatunk be az FLÜ vonatkozásában. 

Strukturális elemek: 

Alapvetően, a hierarchiából adódó, alá-fölé rendeltségi katonai füg-
gőségi viszonyok alkalmazása következtében zajlik. Tipikus főnök-
beosztott között lévő, működő alap koordinációs tevékenység, ami a fela-
dat-meghatározásból, valamint jelentésekből áll. Ezen kívül az állandó 
bizottságokon belül végzett tevékenységek, valamint ad-hoc jelleggel fel-
állított ideiglenes szervezetek által végzett munka eredményeképpen jö-
het létre. A HM FLÜ vezetésével, illetve képviseletével reprezentált bi-
zottságok felsorolása, terjedelmi okok miatt eltekint az összes nemzeti és 
nemzetközi munkacsoport megemlítésétől. 

• NATO Infrastruktúrális Bizottság; 
• NATO RTO szakmai bizottságai; 
• NATO Logisztikai Tervezői Tanácsadó Bizottság (LPAC); 

                                                      
6 Dr. Pradeep Kandawalla: Management styles című művében. 
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• NATO képességfejlesztő programokhoz megalakított szakmai bi-
zottságai; 

• Európai Védelmi Ügynökség (European Defence Agency – 
EDA) szakmai bizottságai; 

• Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság 8. számú (áruk szabad 
áramlása, piacfelügyelet) szakértői csoport; 

• HM Hadiipari Engedélyeztetési Bizottság; 
• HM Biztonsági Beruházási Bizottság; 
• HM Biztonsági Beruházási Tervtanács; 
• HM Rendszeresítési Bizottság; 
• HM Szabványosítási és Doktrínális Bizottság; 
• HM Nyomtatványrendszeresítő Bizottság (HM NYRB); 
• MH Műveleti Szabványosítási és Doktrínális Bizottság (MH 

MSZDB). 
• HM FLÜ Kockázatkezelési Bizottság; 
• HM FLÜ Gazdálkodási Bizottság; 

A fentebb felsorolt bizottságokban végzett munka, a kijelölt felada-
tok, és vállalások tovább erősítik, szélesítik a mátrix elv dimenzióit. 

Technokratikus elemek: 

A különböző szabályzók kidolgozása, alkalmazása, melyek az alap-
tevékenység végzésének szabályozásától egészen a specifikus területeken 
zajló munka meghatározásáig fogja át a szervezet tevékenységét. 

Törvények, határozatok, HM utasítások, belső intézkedések, SzMSz 
-ek, munkaköri leírások. Továbbá, különböző elgondolások, program 
végrehajtási tervek, költségvetés, stb. 

Személyorientált elemek: 

A különböző szintű szervezeti vezetők révén bekövetkező tevékeny-
ség, amely sokszor az előző kettő (strukturális és technokratikus) ötvözé-
se révén kerül alkalmazásra, kiegészítve az adott vezető személyiségéből 
adódó elemekkel, illetve a szervezeti kultúra adott szintjével. A belső 
strukturális eszközök (feladat meghatározás és végrehajtás jelentése) al-
kalmazása kerül ötvözésre a külső technokratikus eszközök igénybevéte-
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lével a különböző szabályzók, utasítások alkalmazásával. Fejlesztésének 
eszközei a különböző szintű továbbképzések, tréningek. 

A HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség  
mint „mátrixszervezet” jellemzői 

• Kialakításának és működésének az előfeltétele, hogy komplex7 
feladatok jelenjenek meg a szervezetben, a szervezet tagjainak 
felkészültsége biztosítsa az eltérő elven kialakított munkameg-
osztásból adódó feladatok magas színvonalú végrehajtását. 

• A különböző elvű, jelen esetben funkcionális és ágazati (tárgyi) 
jellegű munkamegosztás egyszerre van jelen. 

• Előfordul, hogy két dimenzió vezetői együtt döntenek a metszés-
pontban található problémákról vagy feladatokról és teszik meg a 
döntéshez szükséges javaslataikat. 

• Jelentős szerepe van a személyorientált koordinációs eszközök-
nek (vezető-kiválasztás, kommunikációs készség, stb.). 

• A horizontális és vertikális koordináció strukturális megoldás ré-
vén biztosított. 

• Adaptív (a bevált, működő megoldásokat honosító) és innovatív 
(új eljárásokat, módszereket kialakító) jelleg dominál. 

• Ugyanakkor néha kompetencia megállapítási probléma léphet fel. 
• A szervezetek leterheltsége nem kiegyensúlyozott, hiszen a koor-

dináló, irányító szervezetek komplexebb feladatrendszerüknél 
fogva jóval szélesebb spektrumon belül mozog, ami óhatatlanul 
növeli a leterheltség fokát. 

A következő 3. számú ábra a HM FLÜ funkcionális és ágazati 
(tárgyi) elvek szerinti munkamegosztásán alapuló mátrix jellegű struk-
túrát ábrázolja. 

                                                      
7 Horizontális és vertikális koordinációt igénylő funkcionális és ágazati jellegű 
feladatok összessége. 
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HM FLÜ funkcionális és tárgyi elvek szerinti, mátrix jellegű munkamegosztása 

3. számú ábra

 

36 
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Az ábra jól szemlélteti a termelői logisztikai munkafolyamatok – 
funkcionális és ágazati munkamegosztás elveiből fakadó – feladatai ho-
rizontális és vertikális síkon megjelenő elemeit. Az ágazati elemekkel 
való kölcsönhatásuk eredményeképpen a csomópontokon keresztül törté-
nő kapcsolódás során fejtik ki hatásukat. A célok illesztését követően, a 
szükséges belső szinkronizáció végrehajtása után együttesen szolgálják a 
teljes élettartam szemléletből adódó feladatok maradéktalan végrehajtá-
sát. A fenti ábra jól szemlélteti továbbá azon komplex, célorientált tevé-
kenységeket is, melyek az egyes haderőképességek kialakítása terén az 
ágazati képességcsoportok együttműködésének szervezése és szakirányí-
tása útján a funkcionális feladatok végzése következtében teljesülnek. 

Összefoglalás 

A termelői logisztikai szakfeladatok - közöttük a fejlesztési progra-
mok irányításának fenti módon történő szabályozására – végrehajtására 
irányuló munka jelenleg is folyamatban van. A 113/2007 (HK 20.) HM 
utasítás: A védelmi képesség-fejlesztési feladatok programozott tervezé-
séről és végrehajtásáról című szabályozó cserélte le a korábbi 50/2004 
(HK.12) HM utasítást. Módosítás alatt áll a 31/2000 (X.27) HM rende-
let: Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási 
Programja magyarországi végrehajtási rendjéről és szabályairól. Az új 
szervezetek megjelenésével, a régiek beolvadásával, vagy megszűnésével 
óhatatlanul kialakult hiányok megszüntetésével konkrét, tiszta és világos 
viszonyok teremthetők, amely záloga lehet egy jól szabályzott és hatéko-
nyan működő tervezési és végrehajtási rendszernek. 

A fentiekben vázolt mátrix alapú működés nemcsak a szervezeten 
belül képes a feladatok és célok összeillesztésére, a többszintű szakem-
ber gárda térben és időben történő összekapcsolása is e módszer felada-
ta. Mindezek révén teljesülhet egyik fő célunk, ami nem más, mint a 
témában érintett HM és MH szervek közreműködésének maximális 
igénybevételével, a védelmi képességfejlesztési programok mind telje-
sebb körű, minél magasabb színvonalon történő végrehajtása, illetve 
hatékonyságának elősegítése. 
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