
KATONAI GAZDALKODAS ÉS ELLATAS 

A csapatgazdálkodás vezetésére hivatott törzsek 
szervezete vezetéselméleti megközelítésben 

Deák Péter ö.rnagy 

A vezetés színvonala megjavításának, a vezetéstechnika fejlettebb 
színvonalra emelésének problémája társadalmunkban a VIII., illetve IX. 
Pártkongresszus határozatai nyomán jelentkezett. Az űj gazdaságirányí
tási reform előkészítése életrehívott egy sor tanulmányt, tanfolyamot és 
ezzel kapcsolatos tankönyvet, a gépi adatfeldolgozás irodalmának elter
jedését és a közérdeklődés is e kérdések felé fordult. A párt különböző 
sze:rveinek határozata alapján. a fegyveres erőknél megindult minőségi 
fejlesztés napirendre tűzte a katonai vezetés egyes elvi és gyakorlati 
kérdéseinek tisztázását. 

A Csapathadtáp Utasítás vezetésről szóló fejezetében a következő 
meghatározást olvashatjuk: ,,A csapathadtáp vezetése a csapatok vezeté
sének szerves részét képezi és magába foglalja a hadtápegységek, alegy
ségek arra irányuló egész tevékenységének állandó irányítását, hogy bár
milyen körülmények között, időben és teljes mértékben ellássák a csapa
tokat". 

A csapathadtáp vezetése beleillik a katonai vezetés általános rend
szerébe, mind a harc, mind a csapatok mindennapi életének vezetését 
figyelembe véve. 

A csapatgazdálkodás vezetésében azonban nemcsupán a katonai ve
zetés általános, és a hadtápvezetés ennek alárendelt, specifikus előírásai 
érvényesülnek. A csapatok ma gazdálkodó szervek és ilyen jeUegű tevés 
kenységüket a konkrét rendeleteken és utasításokon kívül az egész nép
gazdaságra hatályos jogszabályok is irányítják. 

A csapatgazdálkodás vezetése tehát nemcsupán a katonai vezetés 
területének, hanem az általános gazdasági vezetésnek is alárendelt foga
lom és elhelyezkedését az alábbi vázlat szemlélteti: 
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Szervezéstudo111ány 
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··- --- -·-- ·· -Katonai vezetés- -- Gazda-sági vezetés~ 
elmélet elmélet 

1 
Hadtáp vezetésének 

elvei 
! 

1 
Csapatgazdálkodás 

vezetésének 
. kérdései 

Meg kell jegyezni, hogy a csapatgazdálkodás vezetésében a csapatok
nál folyó gazdasági tevékenység alapvető rendeltetése következtében a 
katonai tényezők és törvényszerűségek (követelmények) dominálnak. 

A csapatgazdálkodásért a parancsnok felelős. A csapatgazdálkodás. 
fogalma a · következőképpen ismeretes: ,,Az alakulatok fenntartásához; 
működéséhez ·szükséges anyagi, technikai és pénzeszközök,- valamint_ 
szolgáltatások tervezésével, igénylésével, ellátásával, beszerzésével, fel
használásával; üzemeltetésével, tárolásával, szállításával, valamint nyil
vántartásával és elszámolásával kapcsolatos tevékenységek összessége"-. 

Nem célom vitatni e megfogalmazás helyességét, azonban első pilC 
lantásra világosan kiütközik, hogy a fogalom nem gazdálkodási, hanem 
ellátási tevékenységet takar, ugyanakkor a gazdálkodó munka egy jelen
tős részét, a· vezetőtevékenységet figyelmen kívül hagyja. 

A csapatgazdálkodás vezetéséért felelős parancsnok a gyakorlati 
munkában nehézségek előtt áll. Nehezen meghatározható, hogy milyen 
mélységben és milyen konkrét információk alapján vezeti a parancsnok 
a csapatgazdálkodás ágazatait, melyek közül csupán a legfontosabbak a 
hadtápszolgálatnak alárendelt hat ágazat, a pénzügyi szolgálat, a kikép
zési anyagellátás, a technikai, híradó, politikai, egyéb fegyvernemi 
anyagellátás stb. E számtalan ágazat közvetlen vezetése és felelőssége 
mellett elsőrendű módon jelentkeznek a parancsnok vezet-őtevékenységé
ben a harckészültség, a politikai munka, a harckiképzés stb~ 

A parancsnok munkájában jelentkező információ és feladatválság 
megoldása, a vezetés. színvonalának megjavítására való törekvés tette 
szűkségessé 1960-63 között a most már megszilárdult „helyettesi vezetési 
rendszer" megteremtését, mely a vezetési fővonalak szerinti tagozódás 
megvalósltását szolgálta. Ez nem a katonai vezetés sajátja, mert a nép
gazdaságban az úgynevezett nagy szervezetek hatékony vezetési technia 
kájának és rendszerének kialakítása már régen létrehozta ezt az intéz
ményt. A következő ábrán próbálom összehasonlítani az igazgatási és 
nagyvállalati szervek vezetési rendszerét a Magyar Néphadsereg csapatai
nál és intézeteinél kialakított helyettesi rendszerrel. 
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Pol. helyettes 
1 

A vállalat tár-
sadalmi, politi-
kai apparátusa 
és a szociális 
igazgató. 

Parancsnok 

Vezérigazgató 

Technikai 

1 

Htp. h. helyettes 

Műszaki igaz- 1 Gazd. ig. 
gató, főmérnök könyveló. 

1 

1 

1 
Törzsfőnök 

fő- 1 Az intézmény, 
1 vállalat fópro-
1 filjának megfe-! lelő helyettes ill. 

igazgató. (1) 

(1) PL: Aruforgalom, értékesítés, anyagellátás, műszaki fejlesztés, tudo
mányos és kutató munka irányítása stb. 
Különösen fontos az elhatárolt irányok megállapítása akkor, amikor 

várhatóan a jövőben a csapatgazdálkodó szervek összevont normatívák 
alapján terveznek. A költségvetési előirányzatok között átcsoportosítási 
lehetőségek vannak, sőt nemcsak a pénzeszközök, de anyagi eszközök 
átcsoportosítására is lehetőség van. Ez a tény az egységek teljes gazdál
kodási helyzetének áttekintését követeli. 

Hasonlóképpen az egységnél szervezett javító apparátusok összehan-

• 

golt tevékenységére ez évtől kezdve nemcsak lehetőség, de kötelezettség • 
is fennáll, ami a technikai helyettes részéről az egységnél folyó teljes 
üzemeltetés~ helyreállítási, javítási tevékenység áttekintését követeli meg. 

E néhány elvi kérdés felvetése után megkísérlem tisztázni, hogy a 
csapatgazdálkodás viszonylatában kit értünk, vagy érthetünk vezető 
alatt. Elvileg azt mondjuk, hogy vezetőnek tekintünk mindenkit, aki be
osztottakat irányít, még akkor is, ha azon beosztottak száma nem több 
egynél. Különböző állománytábláinkban levő kifejezések jelenleg ezt a 
felfogást tükrözik is. Gyakorlatilag azonban a felelősség és a munkastilus 
elhatárolása érdekében pontosabb meghatározást kellene alkalmaznunk. 
úgy vélem, hogy a csapatgazdálkodás relációjában vezetői munkakört 
azok a személyek töltenek be, akiknek napi tevékenységében a végre
hajtó munka mennyiségileg minimális, és tervezéssel-szervezéssel, más 
személyek feladatainak megszabásával, számonkérésével és ellenőrzésével 
foglalkozik. Ilyen szempontból vezetőnek tekinthetjük az egységek szol~ 
gálatiág vezetőit, a szakasz-század erejű hadtápalegységek parancsnokait 
és természetesen a parancsnok hadtáphelyetteseket. 

A vezetési irodalom, a vezetéstudomány a különböző vezetési kap
csolatokat illetően többféle felosztást használ. Altalában a vezetési rend
szereket lineáris (vonalbeli, függelmi), ágazati, vagy funkcionális és 
törzskari rendszerre osztja fel. 

Ezenkívül természetes, hogy minden nagy szervezet vezeté~ében rneg
n,yilvánul e. vezetési irányok kombinációja is. 

A katonai vezetés, s ennek részét képező hadtápvezetés szintén nem 
nélkülözi ezeket a rendszereket és a vezetés hatékonysága, a hatáskörök 
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és felelősség elhatárolása érdekében rendkívül fontos tisztázni e viszo
nyokat. Ahol ezek nincsenek egy értelműen megfogalmazva (mint pl. a 
nem régen lefolytatott felügyeleti szemle egyik magasabbegységünknél 
megállapította), ott nincs hatékony vezetés és a csapatgazdálkodás szín
vonala is alacsony . 

A csapatgazdálkodás vezetésében a vezetéstudomány által említett 
vezetési rendszerek sajátosan, bizonyos fokig egymást fedve érvényesül
nek. Az érvényesülési irányokat az alábbi táblázat fejezi ki: 

Lineáris irány Hadtáphelyettesek és az 
alárendelt hadtáp al-

egységparancsnokok 
vonala 

Törzskar Hadtáp törzsfőnök, ter-
vező, szervező tiszt 
(-ek). 

Funcionális irány 1 Szolgálatiág-vezetők. 

Lineáris, funkcionális. 1 A parancsnok és he-
törzskari irány lyettesek (hadtáphe-

1 

lyettes) vonala. 

Megjegyzés: A táblázat értelmezése azt mutatja, hogy a helyettesek a 
vezetésben kiemelt szerepet töltenek be, mindhárom vezetési irányt képviselik, 
hiszen a parancsnok nevében jogosultak az alárendeltek felé intézkedni, ön„ 
állóan irányítják ágazataikat és ugyanakkor résztvesznek az egyszemélyi pa„ 
rancsnoki döntések előkészítésében és kialakításában. 

A hadtápvezetés (csapatgazdálkodás vezetésének) elhelyezkedése a 
vezetés általános mechanizmusában: 

Elöljáró .HTPH I Elöljáró pk. 

Funckionálls 
alárendeltség 

HTPH 

Pol. h. 

PK. 

Törzs 

1 
1 

Alt. h. 

Techn. h. 

Parancsnok helyettesek (lineáris, funk
cionális, törzskari) vonal. 

Közvetett lineáris 
vonal 

J Htp. és szakalegységek ! 

Közvetlen lineáris 
vonal 

1 Alárendelt csapatok 

Törzskari jellegtl 
· irányítási vonal 
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A vázlat szerint az alárendelt csapatok egyszemélyi parancsnokai a 
·parancsnok közvetlen alárendeltségébe tartoznak, aki az irányítást helyet• 
.'t<esei bevonásával gyakorolja. A hadtápbiztosítás végrehajtására szolgáló 
·szakalegységek konkrét vezetését és irányítását a hadtáphelyettes, mint 
egyszemélyi parancsnok végzi. 

Az elöljáró hadtáphelyettes irányító tevékenysége részben · közvetle
.nül a hadtáphelyettes felé funkcionális vonalon, az elöljáró parancsnoki 
irányon keresztül pedig az adott parancsnok felé a törzskar. szerepéből 
kiindulva lineáris vonalon valósul meg. 

A hadtáp belső irányítási rendszerében a vezetés következő elvi 
szervezet érvényesül: 

Lineáris 
vonal 

megszabás 

~----\ HTPH ) ____ _ 

1 

Törzskar 1. egyben helyettes 
·.-- Hadtáp Törzsfőnök j __ _ 

'---------------' ' 

Adatfeldolgozás Helyettesítés 

1 

Törzskar II. 1' · 

. Szolgálati ágak 

1 

Funkcionális 
vonal 

Végrehajtás 
módja, 

feltételei 

Htp. alegységek ----'---- Alárendelt htp. helyet
tesek, illetve ellátó sza

kaszparanc~nokok 

A feladatvégrehajtás 
részleteinek szabályo
zás jellegű szakirá
nyítása. (Nem veze-

. tése.) 

Ebben a rendszerben a legvitatottabb a hadtápszolgálat különböző 
szolgálati ágainak, területi szerve.inek felelő_ssége és jogköre. A hatásköri 
és felelősségi viták általában abból erednek, hogy a magasabbegységek 
§zolgálatiág-vezetői nagyobb hatáskört kívánnak és sok esetben a had
táphelyetteseken átnyúlva beleszólnak az egyes gazdálkodó egységek 
szolgálati ágainak részletproblémáib~. A ·hatásköri_ viták másik területe, 
amikor az egység hadtápszervek, főleg hadtáphelyettesek, a felelősség át
hárításának érdekében az elöljáró szolgálatiág-vezetők felé továbbítják a 
döntési jogköröket. 

A szolgálati ágak hatáskörével kapcsolatban az alábbi megjegyzése
ket tehetjük: 

- a szolgálati ágak az alárendelt egységek felé rendelkezési joggal 
csak kivételes esetben lehetnek felruházva; -

- felülbíráló jogkörrel kell, hogy r.endelk!)ZZ~nek,. !lmi a hadtáp
helyettes felé adott kizáró vagy egyetértő javaslatban reálizálódik és a 
fennálló rendelkezések és jogszabályok konkrét alkalmazásán alapul; 

- az alárendelt egység azonos. szolgálati ága_ lelé _b_eszámoltatási 
jogkörrel kell, hogy rendelkezzenek, éppen a pontos 'adatfeld<>lgozás_ és 
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·tájékoztatás érdekében, de természetesen az általános vezetési és ügy.viteli 
, renden belül; 

- nem rendelkezhetnek az alárendelt egységek szolgálati ágai fölé 
· közvetlen fegyelmi jogkörrel; 

.- teljes szakmai ellenőrzési jogkörrel kell rendelkezzenek az adott 
szolgálati ágon belül és ezen belül érvényesíteniök kell az ellenőrzéssel 
megbízottra ruházott jogokat is. 

Gyakorlatilag úgy vetődhet fel a kérdés, hogy jogosult-e pl. a had
osztály üzemanyag-szolgálat vezetője konkrétan utasítani valamely fel
adat - mégpedig az adott egység belső tevékenységében jelentkező fel
.adat - végrehajtására, jogosult-e tőle valamely kérdésben részletes 
beszámolót kérni, vagy pedig csak a hadosztály- és ezredhatdtáp helyette
sein, esetleg parancsnokain keresztül lehetséges ez. Abban az esetben, ha 
a közvetlen intézkedési jogkört fenntartjuk, könnyen lehetséges, hogy 
:különböző intézkedések keresztezik egymást. 

Ugyanakkor a HADOSZTÁLY SZOLGÁLATIÁG-VEZETÖ 
HADOSZTÁLY HTPH - HADOSZTÁLY PK. - EZREDPARANCSNOK 
EZRED HTPH - EZRED SZOLGÁLATIÁG-VEZETÖ 
·vonalon futtatott· intézkedések nehézkesek és hosszadalmasak. 

Még bonyolultabb a helyzet a területi szervek, pl. elhelyezési felü
gyelőségek és parancsnokok viszonyában. 

A csapatgazdálkodás vezetésében részt vevő különböző szolgálati 
személyek felelősségét és tevékenységét elhatároló területeket a melléklet 
tartalmazza. 

A vezetés szervezetén belül szólnunk kell néhány szót a helyettesí
tés kérdéséről. Tapasztalataink azt bizonyítják, hogy az 1966 óta újból 
rendszerbe állított tervező-szervező tiszti intézmény értelmezése nem 
egyöntetű, és a hadtáp tervező-szervező tiszteket különböző elképzelések 
szerint látják el feladatokkal. 

fgy az alábbi munkatípusok ismeretesek: 

a) A törzsfőnök, vagy tervező-szervező tiszt teljes jogú helyettes a 
,HTPH jelenléte és távolléte időszakában egyaránt. Közvetlenül résztvesz 
a csapatgazdálkodás irányításában, a különböző szolgálati ágak vezetésé
ben a személyre kiszabott feladatok mellett. 

b) A tervező-szervező tiszt (törzsfőnök) a csapatgazdálkodás admi
Ílisztrációját végzi és vezeti, személyesen intézi a tervező munkát és 
általában az irodai feladatokat. Az írásbeli munka kiviteleztetése és meg
szervezése ráhárul. 

e) A tervező-szervező tiszt (törzsfőnök) ,,fregoli" szerepét végzi, a 
váratlanul jelentkező szervezési feladatokra lesz folyamatosan ráállítva. 
Kijáró, elintéző jellegű munkát kap, állandó és elhatárolt munkaterület 
nincs meghatározva részére . 

d) A tervező-szervező tiszt (törzsfőnök) munkaidejének döntő részé
ben a hadtáphélyettes ellenőrzési kötelmeinek megvalósítását végzi, 
gyakorlatilag tehát a csapatgazdálkodás főellenőrének szerepét tölti be. 
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A valóban helyettesnek tekintett hadtáp törzsfőnök és tervező-szer
vező tiszt természetesen nem egységes kötelmek és munkastílus szerint 
kell dolgozzék valamennyi csapatgazdálkodó egységünknél. 

A helyetteseknek a vezetés szervezetébe való beilleszkedését befolyá
solják szubjektív tényezők, az egység sajátos arculata, különböző helyi 
körülmények, a vezetés koncepciója. Minden esetre, ha a helyettes 
munkaköre, felelőssége nincsen szigorúan elhatárolva, ha nem teszi telje
sen magáévá a hadtáphelyettes vezetési koncepcióját, számtalan súrlódás 
következhet be. 

Az eddigiekből arra következtethetünk, hogy a vezetés jól kialakult 
mechanizmusának jelentős alapfeltétele a felelősség és hatáskör pontos 
elhatárolása, megállapítása. 

Ez választ ad arra a kérdésre is, hogy van-e szükség a csapatgazdál
kodás vezetésében szervi határozványra. Sokan felvetik, hogy a külön
böző szabályzatok, melyek a szolgálati személyek kötelmeit meghatároz
zák, egyértelműek, feleslegessé teszik a szervi határozvány kidolgozását. 
E felfogás helytelen. Az általánosan megállapított kötelmek mellett a 
helyi körülmények és szubjektív adottságok figyelembevételével, az adott 
időszakra megállapított vezetői koncepció alapján indokolt a szervi hatá
rozványok tömör megfogalmazása az alábbi tartalommal: 

- alá és fölérendeltségi viszonyok, szervezeti modell; 
- a felelősség területei; 
- az illető szolgálati személyek rendszeresen jelentkező konkrét fel-

adatai; 
- a feladatok végrehajtásához szükséges hatáskör, illetékesség és 

feltételek meghatározása. 

A vezetés általános szervezetének felépítését befolyásolja, hogy az 
illető vezető egyszerre hány alárendeltet tud irányítani. Ezt a számot a 
következő tényezők alakítják, illetve befolyásolják: 

- az alárendelt szervek, ágazatok, beosztottak munkájának termé-
szete; 

- az alárendeltek, beosztottak munkakörének egymással való kap
csolata; 

- az irányításra, konkrétan a referálásra, feladatmegszabásra és el
lenőrzésre szükséges idő a vezető részéről. 

Altalános elvek szerint egy vezető általában 4-6, esetleg 8 beosztot
tat tud közvetlenül irányítani. A hadtápszolgálat belső szerkezete és felé
pítése ezeknek a követleményeknek jelenleg megfelel. Ha egy kérdést 
emelünk csak ki, a szolgálatiág-vezetők beszámoltatását, a velük való 
személyes kapcsolat időszükségletét, egység viszonylatban a következő 
tapasztalati adatokat kapjuk: 

Mindennapi referálási rendszerben 1 főre naponta 20 percet kell 
számolni, ahol a szolgálatíág-vezetők hetenként kerülnek személyes kap
csolatba a hadtáphelyettessel, a referálási idő átlag 90 percet tesz ki, havi 
referálási idó esetén pedig szolgálati áganként a kérdések elmélyült meg
tárgyalására fél nap szükséges. Nyolc alárendelt esetén a naponta történő 
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beszámoltatás 160 percet, azaz lényegében 3 órát, tulajdonképpes teljes 
fél napot vesz igénybe. (Ezt az irányítási rendszert már nem igen alkal
mazzák.) A heti referálási rendszernél gyakorlatilag a 8 alárendelt irá
nyítása 4 teljes munkanap felét veszi el a vezetőtől, abban az esetben 
pedig, ha a havi tájékoztatási rendszer van, több mint egy hetet a hadtáp 
helyettes, illetve a gazdálkodást vezető bármely személy a beosztottaival 
való foglalkozásra kellene, hogy fordítson. Ha az időt erre valóban bizto
sítja, másra nem jut ideje. Viszont ha az időt csökkenti, a szolgálati ágak 
irányítása nem lesz elég mélyreható. Ebből is megállapíthatjuk, hogy az 
ideális helyzet általában a 4-6, ennek középarányosaként az 5 közvetlen 
beosztott irányítása. 

A bevezetőben megemlített helyettesi rendszer értelmezéséről a 
katonai folyóiratok hasábjain számtalan vita folyik. A vita életrehívása 
feltétlenül jogos, a hadsereg fejlődésének követelményei, a technika mind 
közelebb kerülése az emberekhez, továbbá annak tömeges volta és nem 
utolsó sorban az új gazdasági mechanizmus megjelenése egy sor tételt, 
5-8 évvel ezelőtt helyes következtetést más megvilágításba helyezett. 
A vitában résztvevők törekvései a csapatok „kiszolgálására", helyeseb
ben több oldalú biztosítására hivatott szervek korszerű szervezetének 
kialakítására irányulnak. 

A viták során igen sok volt a nem lényeget érintő, hatásköri kérdés
felvetés. Véleményünk szerint a hasonló álláspontot képviselők abból a 
szemléletből indultak ki, hogy a parancsnokot tehermentesíteni kell 
minden materiális természetű munkától, mint technika, pénz, anyag stb., 

. hogy munkáját teljes egészében a megalapozott parancsnoki döntések ki
alakításának szentelje. Ez a szemlélet így önmagában véleményem szerint 
nem helyes, nem teljes. A csapatok tevékenységének és mindennapi 
életének úgynevezett minden oldalú biztosítása négy nagy területre ter
jed ki. Melyek ezek a területek, amik közül részletes tartalmában csak 
kettőt kívánok kifejteni? 

Műszaki, techni- Pol. munka 
kai biztosítás, 
üzemeltetés. 

üzemeltetés, 
javítás, helyre
állítás, technikai 
anyag, gép, mű
szerellátás, 
javítóanyag 
biztosítás. 

A harckészültség, Anyagellátó, 
kiképzés, az gazdasági vezetés. 
alkalmazás 
szervezése, a 
vezetés 
koordinálása. 

Anyagellátás, 
egészségügyi 
biztosítás, a 
gazdálkodás 
szervezésének 
és tervezésének 
összes területei 
koordinálása, 
összefogása és 

1 vezetése 
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A vita során vetődtek fel elképzelések összevont anyagi-techrukai 
·szolgálatok megvalósításával kapcsolatban, s ennek gyakorlati formájával 
találkozunk egyik felsőfokú tanintézetünknél is. 

A másik változat egy technikai-anyagi jellegű szolgálat kialakítását 
javasolta, arra hivatkozva, hogy a korszerű hadseregben a technikai for
.radalom a technikai kiszolgálás kérdéseit előtérbe helyezte és az ellátási 
felad a tok egy része nem a személyi állomány, hanem a technikai eszkö
·zök kiszclgálására irányul. 

Az elmúlt hónapokban olyan elképzeléssel is találkoztunk, hogy az 
operatív és a politikai munka kivételével valamennyi szervet; így anyagi, 
technikai, ügyviteli, szolgálatszervezési stb. szerveket egy kézbe, a pa
rancsnok igazgatási helyettesének kezébe kell összpontosítani. 

Véleményünk szerint ezek a javaslatok, nézetek, nem elvi alapból 
indultak ki, hanem spekulatív úton keletkeztek. A népgazdaságban, az 
államapparátusban, a kulturális és szociális intézményeknél, de a fegyve
!es erőknél is világosan elhatárolódik a techn'ikai-müszaki vonal és az 
,myagellátó-szállító-gazdálkodó vonal, melyek összevont vezetésének ma 
még nincsenek meg mindenütt az objektív feltételei. E _megállapítás alól 
természetesen vannak kivételek, kis szervek, intézmények, amelyekre 
nem vonatkoztathatók a nagy szervek irányításával kapcsolatos elvi 
megállapítások. 

Az elmúlt évben csapatlátogatások, ellenőrzések, értekezletek során 
sok vitában vettünk részt, amelyek a veZetési módszerek körül forogtak, 
E tanulmánnyal az volt a célom, hogy néhány kérdés gyakorlati oldalát 
vezetéselméleti megközelítésben vessem fel. 
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Illetékesség és hatákörök mélységi megoszlása a csapatgazdálkodás vezetésében 

Parancsnok Parancsnok hadtáp I Hadtáp törzsfőnök 1 
helyettese (tervező, szervező tiszt) Szolgálatiág-vezető 

!Teljes. mindenre kiterjedő,![' Tel.jes hatáskör az adott
1
Helyettesftési hatáskőr. 1 Közvetlen beosztottaik felé 

vezetési szinten és azl teljes jogű hatáskör, 
Hatáskör 

1 

ágazatok felé, parancs- egyéb vonatkozásban 
i nok által korlátozott ha-1 1 funkcionális irányítási és 

1 
táskör az alárendelt pa- beszámoltatási jogkör. 

--------------'-------------''--~r~•n=cs ... nok felé. ____ __,'--------------'-------------

I
Teljes, mindenkire kiter-1 Saját ág~:ti alárendeltjei

1

Közveten beosztottai felé,I A szolgálati ágban az 
jedő. és hadtáp alegységei felél hadtáphelyettes távollété-1 adott szinten beosztott 

Fegyelmi jogkör 

Információ mélység 

A vezetői tevékenység 
talma 

A tevékenység módja 

A felel6sség mérve 

A munka kifejeződése, 
eredménye 

teljes, alárendeltek felé a, ben az ő joga. személyek felé. 
parancsnok által korlá-
tozott, általában javaslat- 1 
tevő, kivéve a funkcio-
náis irányban alárendelt 
hadtáphelyetteseket. 

1 1 i 
Elv1 jellegű és harcké- Az egyes szolgálati ágak A feldolgozás 

szültséget leginkább be- működését szabályozó is-1 változó. 
folyásoló főbb mutatók. 1 meretek teljes egészében!· 

mélységéigl Saját szakterületén min-

· és állandóan, a döntések
hez szükséges operativl 
adatok. 

i denre kiterjedő és folyaj matos. 

1 1 1 
tar- Koncepcionális döntések,

1 
Alapvető döntések, hosszű Döntés előkészítés, adat.fel- Döntés előkészítés, referá-

l feladatmeghatározás. és rövidlejáratű feladat- dolgozás, információ rend- lás, részletkimunkálás. 
1 meghatározás, ellen6rzés,I szerez(!!>, tervezés, átte- tervezés, utalványozás, 
1 elemzés, értékelés, rutin, kintés, koordinálás, cél- szakmai jellegű vélemé-
1 l!s nem rutin intézkedé_ll jellegű ellenőrzés, elem- nyezés, elbírálás, beszá-

1 
sek. zés. Munkaszervezéssel moltatás, rutin döntések. 

kapcsolatos dönté"s0e0k0._-;-------------

l1Időszakos, a konkrét vég-
1 

Dinamikus. operatív, intéz_lElemző, adminisztratív, 
rehajtástól elválasztott,I kedő jellegil. 1 mérlegel6, feldolgozó. 
referálások utáni döntés, 
illetve jóváhagyás. ______ ----· 

Végrehajtó, tájékoztat'ó, ja
vaslattevő. 

I
A csapatgazdfilkodásért aj A csapatgazdálkodás egy- 1 Az adatszolgált'atásért ~-:·-:zl A szabályzatok követelmé

harckészültség és a ki-l behangolt, követelmé-; intézkedések továbbítá-1 nyelnek megfelelő ellátás 

1 

képzés teljes biztosításá-1 nyeknek megfelelő szín-1 sáért. teljes végrehajtásáért. 
nak mérvéig. vonaláért, a gazdálkodást 1 

fegyelemért, a gazdasá-
1 ____ gosság érvényesítéséért. _ _ _ 

!
Jóváhagyás. ------ -1 Döntés, utasítás. 1-Rögzítés, rendszerezés, fo_l[ A végrehajtás közvetlen 

galmazás. vezetése, nyilvántartás, 
__ _ __ .. _ _ _ tervezés, elszámolás. 




