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A csapatok hadtápszerveinél - mint ahogy néphadseregünk egé.;zé
ben ~ minden ~zinten e~yre határozottabb, egészséges törekvés tapaszta1-
ható a munka hatékonyságának fokozására, a jelenlegi viszonyoknak és 
feladatoknak jobban megfelelő munkastílus kialakítására. Széles körű ér
deklődés kíséri a legfelsőbb vezető szervek ilyen irányú kezdeményezé
seit, melyeket felhasználva keresik a válm,zt saját problémáik m0gol
dá.sára. 

Az elmúlt egy i!V alatt vizsgálatokat és reprezentatív felméréseket 
végeztünk az MN csapatain.il és intézeteinél a hivatásos állomány munka
terheléséről. illetve munkakörülményeiről. Ennek során és más fefa.da
tokkal egybekapcsoltan felmértük az egység- és magasabbegység pk. had
iáphelyettes, a hadtilptörzsek vezető, tervező-szervező és ellátó tevékeny
ségét, munkaterhelésük mértékét az idő és az intenzitás függvény'2ben. 

Felmérésünk tapasztalatai azt bizonyitják, hogy a hadtáphelyettesek 
túlnyomó része 1negtalalta helyét a csapatok vezetésében. Egyre többen 
Jesznek a parancsnok közvetlen segítői és vállalnak részt az összfegyver
nf'mi vezetésből. Kedvező a hadtáphelyettesek számára, hogy a parancs
nokok is igénylik közreműködésüket, bevonják őket tanácskozásaikba és 
területük felelős vezetőjének tekintik. 

A hadtáphelyettes új szerepével és jogi helyzetével járt együtt, hogy 
megterhelésében olyan feladatok is jelentkeztek, amelyek ezideig nem 
voltak. illetve amelyek nem közvetlenül a hadtápszolgálat vezeté~'?'vel 
kapcsolatosak. A leggyakoribb jelenség. hogy a hadtáphelyettes a vezetés 
részéről az egyik legaktívabb politikai munkás, de olyan hadtáphelyettes
sel is találkoztunk, aki a kiképzési objektumok felügyeletével foglalko
zott, vagy harcszerű lőgyakorlaton az értékelő csoportot vezette. Több 
egységnél résztvesz a testnevelési és tömegsport munkájának irányításá
ban. 

Ez a helyzet összeségében a fladtápszolgálat vezetési szinvonalának 
emelése és a hadtápmunka megbec'Jülése szempontjából kétségtelenül cló-
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nyös, ugyanakkor egyes esetekben az alapvető feladatok háttérbeszorítá
!-át eredményezi, illetve a túlterhelést növeli. 

Tapasztalataink szerint a csapatok hadtáptisztjeinek többsége fel
adatait - a rendelkezésre álló idő észrevehetően mind jobb kihasználása 
mellett is - nagy időráfordítással végzi. Ez az idő általánosan a 9,5-11 
óra között mozog. Egységenként, s azon belül szolgálati áganként és idő
szakonként ritmikusan változó. A leterhelés maximuma a 11, esetleg több 
órás napi elfoglaltság, az év végi és év eleji hónapokban, illetve szem
lékre, gyakorlatokra való .felkészülés idején fordul elő. A vasárnapi (pi
henőnapi) több órás elfoglaltság az ünnepnapok 50°/(1-ában az állomány 
1nintegy 60-80°/o-ára jellemző. 

A magasabbegységeknél a hadtáptörzs tisztjeinek időbeni leterhe]ése 
kisebb mint az egységeknél. Az időtényezőt azonban mindenütt - de váL 
iozó mértékben - (40-120 nap) a helyőrségtől való távollét (gyakol'iat, 
ellenőrzés stb.) jelentősen megnöveli. A munkaintenzitás az egység és ma
gasabbegység hadtáp törzseknél egyaránt különösen a csúcsterhelések 
időszakában és a gyakorlatokon rendkívül magas. 

A hadtáphelyettesek szinte kivétel nélkül rendelkeznek havi, heti, 
sőt napi elvi időbeosztással. és törekvés mutatkozik részükről a betartá
sára is. A szolgálatiág-vezetőknél a napi munkabeosztásra szolgáló igény 
csak a munka felhalmozódása időszakában mutatkozik, de annak betar
tására már kevesebb figyelmet fordítanak. 

A leterhelésnek az idő mértékében történő felmérése által kapott 
adatok a helyszínen szerzett tapasztalatokkal együtt alkalmasnak bizo
nyultak a reális helyzet rögzítésére, elemzésére, az okok feltárására és 
vizsgálására. Az időbeni elfoglaltság jelenlegi helyzete részben objektív 
jellegú sajátosságokból adódó szükségszerűségre, részben szubjektív ere
detű okokra vezethető vissza. A helyzet kedvezőbb irányú alakulására 
legközvetlenebbül a helyi lehetőségek használhatók fel Az átgondolatlan 
kapkodó vezetés következtében fellépő túlterhelés hamarosan érezteti 
hatását a munkában. Ezért elsősorban néhány ehhez kapcsolódó csapat
hadtáp vezetést érintó és az időbeni leterhelést alapjaiban befolyá~oló 
tényezőkkel célszerű részleteiben foglalkozni. 

Helyzetelemzéstól a teladatszabásig 

A hadtáptisztek feladatainak és ebből eredő munkaterhelésének fel
mérése során minden egységnél több forrásból tájékozódtunk az egység 
hadtápjának helyzetéről és tevékenységéről. A személyes, közvetlen ta
pasztalatszerzésen kívül kötetlen beszélgetés keretében meghallgattuk a 
parancsnokot, a pártszervezetet, a hadtáphelyettest, a szolgálatiág-vcze
tőket, a hadtáp tiszthelyetteseket és a csapattiszteket egyaránt. Helyzet
felmérésünk utolsó láncszemét általában a hadtáphelyettes tájékoztatója 
képezte. Ekkor már az egység hadtápjáról kialakult képpel rendelkez
tünk, sőt mivel a vizsgálatot mintegy 25 egységnél folytattuk le, minő
ségi összehasonlitásra is volt lehetóségünk. 

A hadtáphelyettesi tájékoztatók alapjaiban megfeleltek a várakozásnak 
és az általunk is tapasztalt helyzetnek. A tájékoztatókban azonban sok 
€Setben a szolgálat helyzetét alapvetően meghatározó ismérvek helyett 
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felszines értékeléseket, egyeseknél szubjektív alapon történt ítéleteket 
vagy személyekről alkotott véleményeket kaptunk. Több egységnél a re
ális helyzet megközelítésére csak folyamatos rákérdezéssel lehetett célt 
érni. A magasabbegység-parancsnok hadtáphelyettesétől és szakszolgálatok 
vezetőitől is sokban eltérő véleményt kaptunk egy-egy alárendelt egy
ség hadtáptörzséről vagy szolgálati ágáról, mint a parancsnoktól, illetve 
a közvetlen elöljáró hadtáphelyettestől 

Egy-egy szervről vagy személyről különböző és egymásnak sokban 
ellentmondó vélemények vezettek bennünket arra a következtetésre, hogy 
~1 csapathadtáp vezető tisztjeinél a helyzetelemzés és értékelés, mint a 
vezetés egyik alapvető eleme~ még nem foglalt el jelentőségének megfe
lelő helyet. A helyzetelemzést még nem mindenütt tekintik űgy, mint a 
vezetés nélkülözhetetlen részét. 

A probléma megközelítésénél abból indultunk ki. hogy minden had
táphelyettes és szolgálatiág-vezető valamilyen formában végez elemző, 
értékelő tevékenységet, ezek alapján jut következtetésre, így választja 
ki a tennivalókat, és szervezi meg közvetlen vagy a jövőben végzendő 
munkáját. Tehát nem ismeretlen előttük a munka fázisai és mozzanatai. 
A gyakorlati tapasztalatok mégis arra mutattak, hogy a magas munka
időben dolgozó hadtáptörzsek tisztjeinek értékelő, helyzetelemző rr~un
kája alacsony szinvonalú. Ennek következményeként a feladatok kitűzése, 
meghatározása nem mindig célirányos, sok a részben vagy teljesen .fe
lesleges, mechanikusan végzett munka. Ezek a tapasztalatok adják annak 
bizonyítékát, hogy a leterhelés csökkentésének helyi lehetőségét az elem
ző-értékelő, összeségében a vezető tevékenység javítására kell alapozni. 
Le kell kűzdeni a sok vonatkozásban meglévő spontaneitást és a rutin
szerűséget. 

A vezetés, a vezetői tevékenység szerves része a helyzetelemzés, a 
valóság reális feltárása, értékelése, mégpedig a lehető legnagyobb objek
tivitással. Ennek megvannak a törvényszerűségei, módszerei, amelyek 
ismerete és alkalmazása nélkülözhetetlen a munkában. Ezek ma még sok 
helyütt nem érvényesülnek, ezért gyakori a tennivalók kimunkálásánál 
a helyi sajátosságok mellőzése. a felsőbb szervek által kialakított vagy 
szabályzaban rögzített tennivalók mechanikus másolása, a felsőbb szervek 
részéről ezek sablonos számonkérése. 

A helyzetelemzés alapján a feladatmegszabás és tájékoztatás legtöbb
hyire alkalmazott módja a'z eligazítás rendszere. A hadtáphelyettesek 
amellett. hogy igyekeznek beosztottaiknak minél több időt biztosítani 
Szakmai munkájuk végzésére, a feladatok továbbításának gyorsítását is 
elsőrendű szempontként kezelik. Mind több helyen találkoztunk a „hetes" 
vagy „kéthetes" értekezletrendszer mellett a napi operatív eligazítás olyan 
formájával amelyben személyes megjelenést csak akkor rendel el a had
táphelyettes, ha az szükséges. Igaz. hogy gyakori még az ezzel ellentétes 
vezetési forma is. Az ilyen módszerek lehetővé teszik, aho.~van azt az 
egyik hadtáphelyettes megfogalmazta: ,,a napi élményanyagból született 
intézkedések operatív kiadását és számonkérését" Több helyen találkoz
tunk azzal a módszerrel hogy a hadtáphelyettes, illetve a gazdasági osz
tályvezető mindenki számára kötelező értekezletet havonta csak egyszer 
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tart a tervezés pontosítása céljából, a szolgálatiág-vezetők részfeladatait 
pedig hetenként személyes referálással (elemzés, beszámolás) tárgyalják 
meg. 

Anélkül, hogy bármelyik forma mellett elköteleznénk magunkat, ta
pasztalataink arra utalnak, hogy több, kisebb-nagyobb hiányossággal 
ezek az értekezleti formák rendeltetésüket betöltik. A hadtáphelycttes 
vezetési módszereit több objektív tényező is befolyásolja, ezek közül csak 
néhányat említenénk meg, mint a parancsnok, vagy az összfegyvernemi 
törzs munkamódszere, a beosztottak száma, képzettsége, gyakorlottsága, 
vagy a magasabbegység által megszabott követelmények stb. 

A hadtáphelyettesi értekezletek (eligazítások) legfőbb hibájaként kell 
megemlíteni, hogy azok nem a döntést előkészítő tartalommal folynak le, 
nem eléggé vannak előkészítve és a résztvevők általában türelmetlenül, 
nem teljes értékűen működnek közre. Kevés hadtáphelyettessel találkoz
tunk, aki beosztottainak tartandó értekezletre külön felkészült. Enélkül 
pedig alacsony a munka hatékonysága. A részt vevő szolgálatiág-vezetők 
az értekezlet tárgyát nem ismerve ugyancsak nem készülnek fel meg
alapozott jelentésekre, így azok jelentései esetlegesek és nem megala
pozottak, rögtönzöttek. Az értekezlet alapvető tartalma így az egyes ki
hírdetendő kérdések ismétlésénél nem igen megy tovább. Ha a beosztot
tak előre tudnák, hogy az értekezleten miről lesz szó, milyen probléma 
megoldására kérik ki véleményüket, mennyi a tervezett időtartama, akkor 
hozzászólásaik rövidek, lényegretöröek és hasznosabbak lennének. 

Az értékelések sokszor túl általánosak ahhoz, hogy előrelendítő sze
repüket betöltsék. A hibák okait - ha az nem is indokolt - sok helyen 
a külső körülményekben keresik. Az értékelés elsősorban az ellenőrzések 
által nyert tapasztalatok elemzését jelenti. Ehhez a körülményeknek meg
fElelő rendezett ellenőrzési módszerre van szükség. Csak a fejlődést is 
kimutató elegendő reális és alapos ellenőrzési adatra épülő értékelés 
tudja hatásosan segíteni a munkát. 

Előfordul még_ egyes alakulatoknál a szemellenzős értékelési módszer 
ís, hogy a beosztottakat aszerint értékelik, hogy mikor jöttek be a lak
tanyába és mikor távoztak. Az ilyen bentüldögéléssel szerzett érdemek 
általában látszateredményeket takarnak és károsan hatnak a hozzáértő 

és jó intenzitással dolgozó tisztekre. Az a vezető, aki ezt a módszert al
kalmazza, nem ismeri fel, hogy az a jó parancsnok, aki feladatait rövidebb 
idő alatt tudja ellátni. 

A saját munka átgondolására, elemzésére fordított idő minimáli~\ a 
vizsgálat körébe bevontak közül alig néhány hadtáphelyettes fordit Pr:re 
nagyobb gondot. Pedig az erre felhasznált ídő sok esetben nem lenne ha
s7.ontalan. Ennek keretében kell megvízsgální, hogy helyesnek bizonyul
tak-e a tett inézkedések'? Kell-e azokon változtatni? Jó-e a törz8Öil belül 
kialakult légkör, támogalják-e egymást a feladatok végrehajtásában. mi
ben kell segíteni az alárendelteknek, nem vesztegette-e saját idejét biúba
való dolgokra? 

Az értekezletek helyei az esetek többségében nincsenek jól me~vá
lasztva. Az idöpont helytelen megválasztását bíZonyítja, hogy a létszám 
sokszor hiányos és az értekezletről gyakran hivják el a résztvevőket, sőt 
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nem egy esetben m_agát az értekezlet vezetőjét is. Az értekezlet alatt ál
landóan cseng a telefon, ami megzavarja a megbeszélések menetét és meg
nyújtja azokat. Éppen a nem eléggé aktivizáló napirend és a rossz idő
pont megválasztása miatt sok esetben ingerültek és türelmetlenek az ér
tekezlet résztvevői. A megvizsgáltak közül sokkal jobb a helyzet a muga
sabbegység haclt3ptörzseknél, egy-két jelentősebb intézetdéL 

Aprólékosság helyett átfogó tevékenység 

A hadseregünk fejlődése, korszerű technikája, szervezete, kiképzése, 
feladatai, a mindennapi életben is gyorsail változó helyzetek, mindenek
előtt pedig az állomány megváltozott arculata, műveltsége, készsége és 
felkészültsége, feladatai megoldására kedvezőbbé, de egyben sokrétűbbé 
és bonyolultabbá is teszi a hadtáphelyettesek tevékenységét, működési 
körülményeit. Ma már nincs lehetőség, de szükség sem arra, hogy apró
lékosan átfogja működése minden területét. Mindinkább kevesebb is a 
törekvés erre. A mai körülmények között ez az út nyilvánvalóan jár
hatatlan. A hozzávaló ragaszkodás egyenlő az elviselhetetlen zsufoltság 
növekedésével és ami ezzel együtt jár, a munka hatékonyságának csök
kenésével. 

A leterhelés mértéke - úgy véljük - meggyőzően bizonyítja, meny
nyire fontos az idővel való helyes gazdálkodás. A nagyobb önállóság is 
csak akkor lesz hasznos, ha a hadtáphelyettesek nem aprózzák el ide
jüket felesleges, kicsinyes ügyekkel, hanem korszerű vezetési elvek sze
rint dolgoznak. A napi feladatok végrehajtása természetesen elengedhe
tetlen. De arról sem lehet megfeledkezni, hogy holnap is lesznek fel
adatok - még több mint ma - és azokat is el kell végezni. Aki elme
rül a ma feladatainak tengerébe, az nem látja a holnapot és a feladatok 
törvényszerűen egyre magasabbra tornyosulnak föléje. 

Sokaknál növeli a terhelést a gyengén fejlett lényeglátó képesség 
is. A napközben lényegtelen dolgokra elfecsérelt idő a feladatok nagy
fokú torlódásához vezet. A lényegre hatás pedig nem valósulhat meg 
másképp, csak ha előre mérlegeljük a feladatok megoldásának lehető
ségeit, sorrendjét, a ráfordítható időt. Beosztottait helyesen vezetni csak 
az tudja, aki előre látja az elérendő cél lényegét és az utat, amelyen 
biztosan és gyorsan juthat el a kitűzött célig, 

Éppen az előzőek miatt a hadtáptörzsek fejlődésének mai szinvo
nalán elemi erővel jelentkezik a mit, miérti mennyit és hogyan kérdése, 
a feladatok és tennivalók olyan megválasztása, amely az adott helyzet
ben biztosítja az összhatás dinamizmusát, az ügy egészének előbbrevi
telét. 

Tehát előtérbe kerül a tennivalók konkrétabb elhatárolása, a fel
adatok térben és időben egybehangolt, de horizontálisan és vertikálisan 
történő megosztása, éppen az eredményesebb tevékenység érdekében. 

Természetesen a hadtáphelyettes tevékenységében nem alakulhat ki 
valami elhatárolható részfeladat, mert az érvényben levő szabályzataink 
megkövetelik tevékenységük átfogó jellegét, De mint a parancsnok had
táphelyettese, az egység szervezeti és működési mechanizmusában végsó 
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scron részterületének vezetéséért felelős. A kérdés az, milyen módon 
teremtsük meg feladatainak és jogi helyzetének megfelelő feltételeket, 
hogyan válaszuk ki az egész ügyet előmozdító kérdéscsoportokat, prob
lémaköröket, melyek megragadásával tényleges hatást lehet gyakorolni 
a szakterület vezetésének fejlődésére, másrészt a helyettesi funkció tar
talmának kialakítására - ahol szükséges - elfogadtatására és realizá
lására. 

A probléma megoldását nehezíti, hogy egység szinten a hadtáp
törzseknek nincs kidolgozott, röviden megfogalmazott szervi határoz
ványuk. Ez, az egységek sajátos helyzetét figyelembe véve, sok esetben 
a felelősség elmosódásához vezethet, mert a meghatározott kötelmek 
gyakorlati tevékenység formájában csapatonként másképp jelentkeznek. 
A szervi feladatok és kötelmek sajátoságuknak megfelelő dokumentálása 
nemcsak a felelősség elhatárolása szempontjából lenne jelentős, hanem 
annak megalkotása, megfogalmazása, a vezetés helyzetének évenkénti 
elemzésével járna, és így önmagában emelné a vezetés szinvonalát. A 
f:.Zervi határozvány szükségességét indokolja még az is, hogy a felada
tokat és a felelősséget rögzítő szabályzatok ma már nem egyértelműek, 
de különösen a hadtáphelyettes tevékenységének szabályozása hiányos. 
A feladatok pontos körülhatárolásának hiánya egyes hadtáptörzseknél 
~ sokszor a szakelölj'árók hatására is - helytelen gyakorlatot szül. 

A probléma megoldása mind több hadtáphelyettest arra ösztönöz, 
hogy egyénileg és szervezett keretek között is behatóan tanulmányozza 
a kiképzés körülményeiben alkalmazható vezetés kérdéseit, a jobb idő
gazdálkodás lehetőségeit, melyre jó feltételeket teremt az egyre gazda
godó irodalom. Ivlegismerkednek a vezetés alapelveivel és igyekeznek 
hasznosítani a munkában. De kísért még a korábban kialakult sablonos 
gyakorlat. 

A mindennel való foglalkozás tükröződik a többi között abban a 
felfogásban is, hogy a szolgálatiág-vezetők munkájának irányítását úgy 
oldják meg, hogy a feladatokat jól „megrágva" juttatják el, kirekesztve 
azok önálló megoldási lehetőségét. A felesleges gyámkodás sok esetben 
a jószándék ellenére is csak a munkát gátolja. A feladatokkal való 
ilyenfajta foglalkozás maradványai kísértenek abban a felfogásban is, 
amely egyes magasabbegység törzseknél tapasztalható, hogy a hozott dön
tést nem a végrehajtás elvi alapjának, hanem eszközének tekintik, s 
ezzel kizárnak minden helyi kezdeményezést, elemző tevékenységet. 
Közrejátszik ebben az a nem nyilvánított, de mégis élő szemlélet, mi
szerint az egységnél nem is képesek ilyen tevékenységre, különösen a 
szakterületek vonatkozásában. 

Bátran állíthatjuk, hogy ennek az ellenkezője igaz, a hadtáptisztek 
zöme ma már munkaterületének jó szakembere. Kellő irányítás mellett 
képesek tevékenységük elemzésére, az összefüggéseket felismerni és ezek 
birtokában megfelelő következtetésre jutni. Ehhez az is szükséges, hogy 
az elemzés gazdálkodásra szűkitett, sok esetben öncélú értelmezését fel
váltsa a tevékenység elemzésének igénye, így valósítható meg a szak
elöljárók és a csapat követelményének közeledése, később azonosulása~ 
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A hadtáphelyettes helyzetelemzésének-~rtékelésének 
követelményei 

A hadtáphelyettesnek működési területén hatáskörébe tartozó min
den kérdései érdemben kell foglalkozni. Nem zárhat ki ebből egyetlen 
területet sem. Viszont meg kell találnia az optimális mértéket, a prob
lémák megközelítésének azt a sajátos módját, amely lehetővé teszi a 
zsufoltság elkerülését, ugyanakkor növeli az érdemi tevékenységet. Ez
zel összefüggésben érvényesnek kell tekinteni azt az elvet, hogy a had
táphelyettes csakis a legfontosabb, működési területe szempontjából leg
nagyobb horderejű kérdésekkel foglalkozzon. E kérdések típusát termé
szetesen nehéz meghatározni. Ehhez kell az adott, sajátos körülmények
nek megfelelő helyzetelemzés. Ha ez sikeres, akkor jó alapot szolgáltat 
p. tennivalók kiválasztásához, a mindennapi munkához, a vezetéshez. 

A tapasztalatok azt mutatták, hogy a helyzetelemzés követelményei 
nem eléggé ismertek. Számos irodalom foglalkozik ugyan a vezetéshez 
szükséges helyzetelemzés tartalmi és módszerbeli kérdéseivel, de ezek 
mechanikusan nem alkalmazhatók a hadtápszervek munkájában. Ettől 

függetlenül a vezetési tevékenység fő mozzanatai a megfelelő értelme
zésben hasznosíthatók a hadtápvezetés vonatkozásában is. 

Minden vezetői tevékenységben, így a hadtáphelyettes vezetési mun
kájában is szükség van alapos, az egység vagy magasabbegység tevé
kenységének és a vezetett szervezet működésének legfontosabb jegyeit, 
jellemzőit tartalmazó információra. Az átgondolt, a legfontosabb ele
meket és mutatókat tartalmazó információ az eredményes vezetői tevé
kenység egyik alapeleme. Az információ útján kapott adatok, jelzések 
képet adnak a helyzetről, mindazon tapasztalatokról és változásokról, 
amelyek a vezetést befolyásolhatják. 

Információ nélkül a vezetésben szó sem lehet irányító tevékenység
ről. Ugyanakkor a túlinformaltság, különösen magasabb vezetési szin
teken gátolja a célirányos tevékenységet, vagyis a vezetés célkitűzései
nek megvalósít~sát. Minden egyes hadtápszervnek megvannak több
nyire a hagyományosan kialakult információforrásai, ugyanakkor elöl
járók számára kiinduló információforrásként is szolgálnak. 

Ahhoz, hogy egy adott időszak kulcsfontosságú feladatai helyileg 
meghatározhatók legyenek - bármely időszakról és területről is van 
szó -, állandó jelleggel szükség van az elöljárók állásfoglalásainak, 
utasításainak ismeretére, továbbá olyan információkra, amelyek a csa
pat feladataira, tevékenységére, valamint a vezetett hadtáptörzs lehető
ségeire vonatkoznak. Mindezek mellett nélkülözhetetlenek - a vezetés 
valamennyi szintjén - az utóbbi időszakban sokat vitatott időszakos és 
speciális jellegű információk, amelyek igénye csak menet közben, a tevé
kenység folyamatában válik nyilvánvalóvá. 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy az egység és a magasabbegység 
hadtáptörzsek birtokában vannak a szükséges információknak. A kiala
kult gyakorlat szerint alapvető információforrásnak tekinthető a szemé
lyes tapasztalat, az összfegyvernemi törzs, a parancsnok, a felsőbb szak
mai szervek utasításai, tájékoztatói, a beszámoltatások, jelentések és el
lenőrzések során szerzett tapasztalatok. 
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Az informáltság mértéke azonban magasabbegységenként nagyon 
eltérő, tartalmilag és időszakosságát illetően is. Ezek az információk sok 
esetben nem a vezetéshez szükséges adatokat tartalmazzák, vagy ese
tenként aprólékosak, kizárólag gazdasági jellegűek, ami az elöljáró szer
vek operatív beavatkozását általában nem igényli. Egy-két helyen ta
pasztalható az indokolatlan adatgyűjtés. Ezek alárendeltjeinél egyenes 
következményként felesleges okmánygyártás folyik, melyek szükséges
ségére sem helyben, sem az elöljárók érdemi indokot felhozni nem tud
nak. Legáltalánosabb indoklást legtöbbször az képezte, hogy „bármikor 
kérdezhetnek tőlem és nem akarok tájékozatlan lenni", azaz saját mun
kájához arra az adatmennyiségre nem volt szüksége. 

Az informáltság igénye felsőbb vezetési szerveknél szolgálati ágan
ként is különböző. Ez annak a helyzetnek objektív szüleménye, hogy 
nem kielégítő az egységesítési törekvés. az egyes szolgálati ágak azonos 
természetű adatfeldolgozásának formai egyesítésére. Gyakran teljes egé
szében hiányoznak a következtetések, a helyzetértékelések és ezért a 
belső, nem kötelező okmányok közül sok a felesleges. 

Ezek a tapasztalatok arra mutatnak, hogy időszerű az információ
gyűjtés módszereinek és egységes rendszerének megteremtése és a kü-
lönböző vezetési szintek kötelező informáltságának azonos szintű meg
határozása. 

A reális igény alapján módszerében és mennyiségében helyesen tör
ténő információgyűjtés alapvetően meghatározza mind a minőségi mun
kát, mind a vezető szervek terhelését, munkájuk hatékonyságát. Az így 
nyert adatok, tények és azok megfelelő csoportosítása alapul szolgálhat 
az alárendeltek helyzetének reálisabb megítéléséhez és a feladatok cél
irányosabb kiválasztásához. Az eredményes munka feltétele és követel
ménye, hogy az információ a valóságot tükrözze, a szintnek megfelelő 
szelektálással és rendezéssel, a kiadott utasítások pedig a konkrét hely
zet elemzé~e alapján történjenek. 

Az elöljáró szervek az információs anyag sokoldalú tanulmányozása 
révén értékelik a feladatok végrehajtásának helyzetét és a végrehajtás 
minőségét, vetik egybe kiadott utasításaikba foglalt követelményeket a 
helyi viszonyokkal. Az összevetések során körvonalazódnak a feladattel
jesítés meghatározói, születik meg az erről alkotandó ítélet. Az ilyen 
tüzetes vizsgálat vezet a soronlevő lépéshez, a következő időszak fel
adatainak kiválasztásához. Ezt a folyamatot végső soron a mindennapi 
munka során többször is elvégezzük anélkül, hogy elméleti alapjait tisz
táztuk és átgondoltuk volna. 

A középső vezetési szinteken is a helyzet megítélése képezi a munka 
alapját. Ez azonban - mint ahogy azt az előzőekben már érintettük -
a megvalósulás módját .tekintve eltérő, míg az egység szintű vezetésnél 
a vezető egyéni döntése áll előtérben, a középszintű vezetés területén a 
döntés jó ha tanácskozást követően születik meg. A középszintű döntés
nél figyelembe kell venni, hogy az információk sok esetben nem közvet
lenek, ezáltal bizonytalanabb, szubjektívebb és esetenként nem teljes. 
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Az idöbeni terhelés problémái 

A hadseregben minden parancsnok, így a hadtáphelyettes tényke-
dési területét és döntési körét is szabályzatok, felsőbb parancsok és uta
sítások határozzák meg. A kérdés az, hogy a legnagyobb jószándék 
mellett is, megtalálják-e mindenütt azt a választóvonalat, amelyik a 
területeket úgy osztja meg, hogy megfeleljen valamennyi feladat komp
lex teljesítésének és a lehető legjobban kizárja a párhuzarr_ios, a formá
lis üresjáratot okozó munkát. 

Alapvető szabályzataink több évvel ezelőtt kerültek kiadásra. A szer
teágazó feladatok végrehajtási normáinak, követelményeinek kidolgozá
sánál a szabályok eleve sémákat állítanak fel. A szabályok és a szabá
lyozni kívánt működési terület tényleges alakulása a mai gyorsuló 
ütemben egyre több ellentmondást hoz felszínre. A szabályozási munka 
is szembe kerül azzal a problémával, hogy mire a javaslatok, tervek 
reszleteiben kidolgozásra és elfogadásra kerülnek, addigra már egyes 
elemei el is avultak. A szabályozás mindinkább csak akkor lesz képes 
az életet követni, ha közelebb helyezkedik el az eseményekhez és nö
vekszik operativítása. 

Mind a már említet rutinszerű gyakorlat uralkodóvá válása a ve
zetésben, mind a tulzott részletes működési - sokszor csak formális -
szabályok betartásának követelménye károsan hat a hadtáptörzsek alap
vető feladatainak teljesítésére, lehetőséget ad a feladatok megvalósulá
sának elhúzódására, felesleges, ismétlődő, párhuzamos, haszontalan mun
kaelemek beiktatására. 

Az alapvető szabályozásokat követő alsóbb szintű intézkedések sokaságá
nak megjelenése a csapatoknál, legtöbbször az elöljáró törzsek müködésí 
formalizmusából ered. Ezek között ma már jelentős hagyománya van a 
már említett információgyűjtés címén bekért adatgyűjtések, nyilvántar
tások, jelentések számtalan fajtájának. Nem kétséges, hogy a helyes 
döntések alapfeltétele a javaslatok kidolgozásához szükséges információs 
anyagok beszerzése. Ennek szükségességét már mi is indokoltuk. 

Az előbbiek mellett a jelenlegi terhelés kialakulásában jelentős sze
repe van a feladatok jelentkezése gyorsulásának és bonyolultságának. 
A csapatvezetésen belül a hadtáptörzsek előtt megoldásra váró feladatok 
számukban, kiterjedésükben és jellegükben egyre magasabb szintű kö
vetelményeket támasztanak. Nem kevésbé vehető számításba a gyorsan 
változó körülményekhez való alkalmazkodási szükségesség, illetve az ál
landóan változó feltételeknek való megfelelésre törekvés sem. A körül
ményeket és feltételeket viszont a nemzetközi helyzet, vállalt kötelezett
ségeink, lehetőségeink és a fejlesztési irányelvek határozzák meg. Ezért 
válik egyre gyakoribbá, hogy a megvalósításra tervezett feladatokat 
- főleg felsőbb vezetési szinteken - már a végrehajtás megtervezése 
során módosítani kell az új igényeknek megfelelően. A rendkívül bo
nyolult és állandóan növekvő feladatok és a gyorsan változó viszonyok 
önmagukban is igen nagy feladat elé állítják a hadtáptörzseket. 

Néphadseregünk alapvetően háborús feladatainak megfelelő, azzal 
arányos szervezetre épül és működik. A feladatok egyre növekvő komp
lexitása miatt olyan bonyolult és részleteiben nem tipizálható tevékeny-
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ségi folyamatok vannak. amelyek szervezeti szükségletének meresere ez 
idő szerint sem tudományos módszerekkel, sem becslés útján nincs min
den vonatkozásban kielégítő lehetőség. Rendkívül nehéz annak megálla
pítása, hogy egy létszámigény mikor fejez ki objektív szükségletet, s 
hol lép át azon a határon, amikor már túlfejlesztésről van szó. Egyre 
jobban felszínre kerülnek hadtápvonatkozásban is azok a problémák, 
amelyek a háborús szervezet és a békefeladatok között fennállnak 
Alapvető ellentmondást az képezi, hogy a háborús feladatok legfőbb 
jellemzője a komplexitás, amely szervezeti vonatkozásban a szolgálati 
ágak jelenlegi helyzetét befolyásolja, míg a „béke" időszakban jelent
kező feladatok egyelőre a szolgálati ágakra építhetők legeredménye
sebben. 

A hadtáptörzsek vagy szolgálati ágak túlterhelése előállhat a szer
vezeti struktura hiányosságaiból, a feladat és szervezet közötti arány
talanságból, nem kellő szabályozásból, vagy a megfelelő szabályozást át
törő helytelen gyakorlatból, illetve a végrehajtás feltételeinek hiányos 
biztosításából. 

A feladatok megnövekedése, a sűrűn jelentkező újabb és bonyolul
tabb feladatok, a magasabb szintű követelmények akarva-akaratlanul 
az adott szervezet nagyobb igénybevételét vagy szervezeti módosítását 
kívánják. A hadtápszervek szervezeti feltételei a feladatok változásait, 
növekedését alapvetően - ha esetenként késve is - de a szükséglet
nek és lehetőségnek megfelelően követi. Ennek konkrét és általános bi
zonyítéka pl. az egység és magasabbegység terv-szerv tisztek rendsze
resítése. Azonban nem lenne reális, ha nem kerülne megemlítésre hogy 
egyes hadtápszervek szervezete még nem arányos a ráháruló felada
tokkal. Pl. csak néhányat sorolnánk fel: sok helyen kevés a tisztek mun
káját segítő írnok, raktáros létszám. Nem mindenütt vannak biztosítva 
a közlekedés-szállító szolgálat működésének szervezeti feltételei stb. A 
szervezetek és feladatok között tapasztalt aránytalanságok, valamint a 
hadtáptiszti, de főleg tiszthelyettesi feltöltetlen beosztások jelentős szá
ma is a hadtáp hivatásos állomány leterhelésének egyik okát képezi. 

A hadtáptiszti kiképzés jellegzetessége a szakaszosság. A tisztek túl
nyomó része 1956 előtti alapkiképzéssel rendelkezik. Ennek tudható be, 
hogy a szolgálatiág-vezetők egy részének vezetési ismeretei hiányosak., 
munkaszervezésben járatlanok, munkamódszerük nem fejlődik a felada
tokkal és a minőségi követelményekkel arányosan. Egy részüknél gátolja 
fejlődésüket a munkájukban jelentkező konzervativizmus, célszerűtlen 
munkastílus és munkarend, a beidegződött szokások. 

Az időbeni túlterhelést egyes hadtáphelyetteseknél az is eredmé
nyezi, hogy indokolatlanul úgy ítélik meg a helyzetet, hogy a megterve• 
zés, megszervezés - esetenként a részbeni végrehajtás is - személyére 
hárul, holott adott esetben megfelelő útmutatás mellett az alárendeltek 
is ugyanúgy megoldották volna. Ilyen jelenség egyes magasabbegységek 
hadtáptörzseíben is tapasztalható. Nem veszik figyelembe a vezetésnek 
azt a követelményét, miszerint az alárendelteknek feladataik végrehaj
tásához megfelelő önállóságot kell biztosítani. A rossz időgazdálkodás 
mellet az ilyen vezetési módszer csorbítja az alárendelt parancsnokok 
önállóságát, csökkenti aktivitásukat és felelősségtudatukat. 
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A hadtáptisztek ellátó kategóriája munkaidejének jelentős részét az 
adminisztratív tevékenység köti le. A sokféle, szolgálati áganként eltérő 
nyilvántartási és elszámolási rendszer teljes mértékben a hagyományos 
eszközökön és módszereken alapszik. A központi szervek gépi adatfel
dolgozási kísérletei a csapatoknál kedvező hatást még nem váltottak ki. 
Egyszerű, munkát segítő, mechanikai (író-számoló) gépellátásuk sem 
mindenütt kielégítő. A módosított gazdálkodási rendszer a nagyobb ön
állóság pillanatnyilag számukra újabb túlmunkát jelentett, az azzal való 
élés kedvező lehetőségeit sok helyen még nem ismerték fel. Az elöljáró 
törzsek is nagy adminisztrációval dolgoznak, ezért a csapatokhoz több
nyire csak a számonkérés idején jutnak el. 

A munkaidő felmérés és a személyes tapasztalatok bizonyítják, hogy 
a szakmai munkára fordítható idő aránya az össz-munkaidőn belül ked
vezőtlen. A központi és helyi előírások, valamint a szakmai tevékeny
séggel nem összefüggő szolgálati feladatok (szolgálat, tiszti gyűlés, poli
tikai tájékoztató stb.) a hadtáptisztek munkaidejének - egységenként 
változóan - mintegy 40-500/o-át lekötik. Általánosan tapasztaltuk, hogy 
a délutáni időszakok egységszintű elfoglaltságok miatt szakmai munkára 
többnyire nem hasznosíthatók. A munkaidőnek ilyen megoszlása előny
telen a csapathadtáp törzsek alapvető feladatainak teljesítéséhez. 

Az 1960-as években néphadseregünk egyenletes és töretlen fejlődése 
következtében az alapvető minőségi változások zöme viszonylag rövid 
idő alatt és gyorsan ment végbe. Az új haditechnikai eszközök gyors 
egymás utáni rendszeresítése, az egész fejlődésnek különös dinamiku~ 
ságot adott. Hazánk gazdasági adottságai és lehetőségei következtében 
a végbement változások egy-egy jelentősebb fázisa nem mint néphad
seregünk minden részét egyformán érintő arányos, hanem mint egy-egy, 
vagy néhány területre koncentrált fejlődés valósult meg. Ezen sajátos 
feJlődési forma objektív következményeit tükrözi jelenlegi helyzetünk. 

Továbbfejlődésünk lehetőségeinek megvalósítása szükségszerűvé teszi 
a megnőtt feladatok, a magasabb szintű követelmények és azok végre
hajtási feltételei között kialakult ellentmondások fokozatos felszámolását. 
A megoldásnak tárgyi jellegű objektív és vezetési tevékenységében meg
testesülő szubjektív feltételei vannak. Az objektív feltételek determinál
ják a megoldás irányát, ütemét, formáját, eredményét és eszközét; a szub
jektív tényezők pedig annak következetességét és kellő időben való 
végbemenetelét. Mindez a megoldás körülményei és eszközei szubjektív 
tényezők részéről történő felismerésének fontosságát húzza alá. Figye
lembe kell venni, hogy a túlterhelés megoldásának módja nem véletlen 
és esetleges, hanem a meglevő helyzetből szükségszerűen következik. 
Ezért tanulmányozni kell minden szinten ezeket a feltételeket és tuda
tos tevékenységgel olyan körülményeket kell megteremteni, amelyek az 
ellentmondások megoldását néphadseregünk céljainak megfelelően a hi
vatásos állomány érdekeivel egyeztetve segítik elő. Az ellentmondások 
nem sajátos hadtáp problémák, hanem átfogó rendszert képeznek, ezért 
egységükben és összefüggésükben kell felfognunk, s megoldásuk is 
kompíex feladatként jelentkezik, mint további minőségi változások záloga 
és hajtóereje. A megoldás értelme végső soron a feladatok jobb végre
hajtásában fog realizálódni. 
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A helyzetből az a követelmény adódik, hogy a leterhelés okainak 
felszámolása nem merülhet ki a csapatoknál tapasztalt szubjektív ere
detű negatív jelenségek elleni küzdelemben, mert ez csak felszíni keze
lést jelentene. Helyette - a vezetés minden szintjén, minden szervezeti 
formában - a helyzetet kiváltó okok megszűntetéséért kell síkraszállni. 
Ez pedig állandó szervezett tevékenységet követel, kampányszerűen nem 
valósítható meg. Különösen azért nem, mert megszüntetésükhöz a felté
telek is csak folyamatosan alakulnak ki. 

A hivatásos állomány időbeni leterhelésének normalizálására való 
törekvés akkor éri el a megfelelő hatékonyságot, ha a mélyebb okokat 
is - gondos elemzéssel- mindenütt felismerni vagyunk képesek és 
konkrétan kidolgozzuk elhárításuk módját, valamint ha preventív Intéz
kedésekkel meggátoljuk a tendenciát kiváltó okok bekövetkezését. 

A hadtápvezetés, a hadtáphelyettesek munkamódszerével kapcsolatos 
néhány gondolat, valamint a hadtáptisztek időbeni leterhelésének vázolt 
okfejtegetése, tulajdonképpen a téma elsődleges és általános megközelí
tésének eredménye. Viszonylag széles körű, konkrét felmérésre épül, de 
korántsem jelenti, nem is jelentheti a tapasztalatok feldolgozásának 
szintézisét, az egységenkénti és az általános helyzet teljes tükörképét. 
az előidéző okokkal együtt. Egy cikk keretében erre nincs is lehetőség. 
Célja csupán annyi, hogy az egyre bonyolultabb, nehezebbé váló felada
taink sikeres megoldása érdekében közreadjuk a csapathadtáp tisztjei 
munkaterhelésének helyzetéről szerzett tapasztalatainkat, hozzájáruljunk 
ezzel is a konkrét elemzésekhez, a hadtáp vezetési módszerek tovább
fejlesztéséhez. 
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