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Az utóbbi években a csapatok életében jelentős változásokat eredmé
nyezett a kiképzés és a gazdálkodás új rendszerének bevezetése. E válto
zások, és a csapatok nagytömegú haditechnikával történt felszerelése. 
valamint a korszerű háború, hadműveletek és harcok megvívásának elvei, 
bonyolultsága állandóan fokozódó és magasabb szintű követelményeket 
támasztanak a csapatok személyi állományával szemben. 

Az elmúlt évek során egyértelműen megállapítást nyert, hogy a fenti 
tényezőkből fakadó követelmények teljesítését, a mindennapi életben 
jelentkező sokirányú és bonyolult feladat végrehajtását, a gyakorlati 
életben meglevő hiányosságok megszüntetését, a fejlődést és az eredmé
nyek további fokozását csak a hadtápvezetés minden szinten történő to
vábbi és állandó korszerűsítésével tudjuk elérni. 

E cikk keretében a korszerű vezetési elvek tükrében összegezünk né
hány, a vezetési gyakorlatban alkalmazott, illetve alkalmazható módszert. 
melyek alkalmazása a feladatok hatékonyabb és eredményesebb végre
hajtásának tényezőivé válhatnak. 

A csapaihadtáp vezetéséről 

A csapathadtáp vezetés a katonai vezetés szerves és elválaszthatatlan 
részét képezi. A csapathadtáp korszerű vezetése fogalom alatt a külön
böző szintű vezetőszervek azon tevékenységét értjük, mely biztosítja a 
központi célkitűzések teljesítését, a csapathadtáp szervek, egységek és al
egységek tevékenységének folyamatosságát, összehangolását, a fófelada
tok végrehajtására való összpontosítását és tudatos fejlesztését, a rendel
kezésre álló anyagi és pénzeszközök leghatékonyabb felhasználását a had
táp felkészítése és a csapatok hadtápbiztositása céljából. 

A megfogalmazás egyértelműen kifejezésre juttatja azt a tényt, hogy 
a hadtáp vezetése alatt nemcsak és nem is kizárólagosan a hadtápszervek 
vezető tevékenységét értjük. A hadtápvezetés szerves része a katonai ve
zetésnek, ezért a hadtápvezetés a katonai vezetés gyakorlatának is szer
ves része kell legyen. Mint ismeretes, ez a követelmény az egyszemélyi 
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-parancsnoki vezetési rendszerből fakad, illetve ez a követelmény az egy
személyi parancsnoki vezetési rendszerben realizálódik. 

Gyakorlati kérdésként vetődik fel, hogy milyen legyen az egyszemé-
1yi parancsnok tevékenysége a hadtáp vezetése vonatkozásában. Erre sab
]ont és receptet adni nem lehet, mert a csapatoknál az egységes rendszer 
és elvek ellenére az objektív és szubjektív tényezők lényeges eltérő kű
lönbözőségeive1 találkozunk. Mégis szükséges e kérdéssel foglalkozni, kü
lönösen most, amikor a korszerű nagytömegű technikával felszerelt, rend
kívül nagy megsemmisítő erővel rendelkező egységek, magasabbegységek 
felkészítési, kiképzési feladatai mellett határozottabban körvonalazódtak 
a parancsnoki állomány gazdasági jellegű feladatai is. 

Az egyszemélyi parancsnok az egész egységért egyértelműen felelős. 
A felelősség a feladatokat illetően azonban differenciáltan kell hogy je
lentkezzék. A parancsnok munkájában elsőrendű helyet kell hogy elfog
laljon az egységének felkészítése a korszerű harc követelményeinek meg
felelő tevékenységre, az ellenség megsemmisítésére. 

E nagy erőfeszítést igénylő, szerteágazó és bonyolult feladatot a pa
rancsnok csak úgy tudja megoldani, ha a tevékenységét megfelelően diffe
renciálja és kialakítja a vezetőtevékenységének optimális arányait. 

A parancsnok tehermentésítésére nagyon kedvező lehetőséget nyújt 
az a tény, hogy a parancsnok a hadtápszolgálat vonalán helyettessel ren
delkezik. Ezt figyelembe véve véleményünk szerint az a parancsnok jár 
el helyesen, aki a hadtáp vezetése terén csak az alapvető kérdéseket tart
ja kézben. Követelményeit rendszeresen megszabja - de nem egyik nap
ról a másikra - és annak teljesítését rendszeresen szemmel tartja, meg-

-: követeli, s ezzel párhuzamosan helyettese részére a maximális önállóságot 
biztosítja. Röviden ezt úgy lehetne kifejezni, hogy a hadtáphelyettesnek 
a helyettest megillető jogokat biztosítsa és ugyanakkor a parancsnokhe
lyettestől elvárható szintű tevékenységet követel tőle. A követelmények 
megszabását illetőleg mi azt a gyakorlatot ajánljuk és tartjuk helyes
nek, melyben a parancsnok perspektívájában alapkövetelményeit egy 
kiképzési időszakra (magasabbegységnél két évre),konkrétabban pedig ha
vonta egy alkalommal szabja meg. A beszámoltatás, elszámoltatás idősza
kait ugyancsak ezen időszakokhoz, illetve a kiemelkedő feladatok telje
sítéséhez célszerű igazítani. 

A parancsnok részéról a követelmény megszabásának ki kell ter-
jednie: 

- a harckészültség hadtápbiztosítása, 
- a hadtáp felkészítése, 
- a gazdálkodási célok kialakítása, 
- a személyi állomány létkörülményeinek javítása, 
- a szilárd anyagi fegyelem fenntartásával kapcsolatos feladatokra. 
Mint általában minden dolognak, e kérdésnek is kétoldala van. E 

kérdés máslllc oldalát a PK HTPH személyisége adj a. Ahhoz, hogy a pa
rancsnok a fenti elveket érvényre tudja juttatni, az is szükséges, hogy a 
PK HTPH valóban a „parancsnok hadtáphelyettese" legyen. Legyen 
képes a parancsnok által megszabott követelmények teljesítése érdekében 
önálló tevékenységre, tanuljon meg a „parancsnok fejével gondolkodni", 
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a terheket vegye le a parancsnok válláról. Röviden kifejezve, ne a pa
rancsnoknak kelljen a hadtáphelyettesét állandóan ösztönözni a szakfel
adatai végrehajtására, hanem az adott követelményeken belül a parancs
nok hadtáphelyettese feladatait önállóan mérje fel és hajtsa végre. 

A hadtápszolgálat általános vezetésén túl konkrét kérdésként vető
dik fel, hogy a parancsnok milyen módon gyakorolja az új gazdaságirá
nyítási rendszerből fakadó gazdálkodással kapcsolatos jogait, kötelmeit. 
Jelenleg az elaprózottság veszélye e vonatkozásban áll fenn a legnagyobb 
mértékben. Ennek elkerülése érdekében célszerűnek tartjuk, ha a pa
rancsnok a hadtáphelyettest „gazdasági szaktanácsadó"-nak tekinti. Cél
szerű olyan rendszert kialakítani, melyben a parancsnok elé döntésre 
csak a már minden vonatkozásban tisztázott kérdések kerülnek. E vonat
kozásban a gazdasági jellegű döntések előkészítését helyes, ha a parancs
nok a hadtáphelyettes , technikai helyettes -§s a pénzügyi szolgálat ve
zetőből álló „tanácsadó" kollektívára bízza. 

A katonai vezetés, s ezen belül a csapathadtáp vezetést is egy sajá
tos tényező különbözteti meg általában a vezetéstől. Ez a sajátos tényező 
kifejeződik abban, hogy a katonai-csapathadtáp vezetésnek egyidőben és 
állandóan biztosítani kell a feladatok kettős jelleggel történő végrehajtá
sát. Egyrészt biztosítani kell a rendelkezésre álló anyagi és pénzeszközök 
hatékony felhasználását, s ezáltal a csapatok kiképzésének korszerű had
tápbiztositását (beleértve a személyi állomány létkörülményeinek állandó 
javítását), másrészt biztosítani kell a hadtáp felkészítését a korszerű har
cok és hadműveletek követelményeinek megfelelő hadtápbiztosítási fel
adatok végrehajtására. 

E jelentős kettős jellegű feladatot csapathadtáp vezető szerveinek csak 
űgy tudják teljesíteni, ha vezetőtevékenységükben fokozottan érvényre
juttatják a korszerű vezetési elveket. Az általános és katonai vezetéstu
domány elvei alapján a csapathadtáp vezetést a következők kell hogy jel
lemezzék (a teljesség igénye nélkül): 
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Tudományos megalapozottság: 

A csapathadtápban általában a vezetés tudományos megalapo
zottságát a szabályzatok, rendeletek, kialakított elvek biztosítják.. 
Helytelen volna azonban ebből fakadóan az az elképzelés, hogy a 
csapathadtápban ilyen irányú önálló féladat már nem is jelentke
zik. A gyakorlati élet bonyolultsága megköveteli a kialakított rend
szabályok, elvek rugalmas, konkrét alkalmazását, mely csak úgy 
érhető el, ha az érintett személyek tudományos szemlélettel ren
delkeznek, mindenekelőtt ismerik az MSZMP politikáját. A ve?.e
tés tudományos megalapozottsága szempontjából a csapathadtáp
ban alapvető és döntő a rendszeres tanulás biztosítása, mely nem 
egy esetben éppen azért marad el, mert a vezetőtevékenység hely
telen szervezése következtében „tanulásra már nem jut idő". A ta

.nulásnak elsősorban az adott egység szervezetének, harci alkal
mazásának. és az alkalmazás sajátosságainak. megismerésére, a ka
t.onai szabályzat.ok, szolgálati utasítások tételeinek elsajátítására 
kell irányulni. A tudományos megalapozottság feltétele a tudomá
nyos szemlélet kialakításának. A tudományos szemléletnek a had
táptöl"ZSek tevékenységében abban kell kifejezésre jutni, hogy ál
landóan keresik és kutatják az újat, a kialakít.ott elvek gyakorlat
ban történő megvalósításának ,legjobb, !egcélravezet6bb módsze
reit. 



Korszerű koncepció kialakítása: 
Ez részben a tudományos megalapozottságból származtatható~ 

E követelményt úgy tudjuk kielégíteni, ha a különböző szinteken 
a hadtáptörzsek az általuk belátható időszakra határozott elgon
dolásokkal, célokkal rendelkeznek. A közelebbi időszakra konk
réten, míg a távolabbi időszakra perspektivikusan. Az elgondolás
nak ki kell terjednie az egységek, hadtáptörzsek előtt. álló egy-egy 
időszak alapvető céljainak, feladatainak vagy egy konkrét feladat
nak a kialakítására, s azok megvalósítása legcélszerűbb módszerei
nek meghatározására. Az elgondolások kialakításánál nagy teret 
kell szentelni a központilag meghatározott célkitűzések teljesíté
sének biztosítására. A vezetési koncepció helyes és céltudatos ki
alakítása egyben alapul szolgál arra is, hogy a vezetőtevékeny
ségből az ötletszerúséget kikapcsoljuk, lehetővé teszi a kapkodás 
megszüntetését, az újabb, szinte ellenőrizhetetlen célok kitűzésé
nek és parancsok kiadásának elkerülését. Az elgondolás kialakí
tásának. hiányában tapasztalható sok helyen még a feladatok „há
romszoros tervezése". Egyszer megtervezik akkor, amikor a felada
tot kitűzik, másodszor amikor közeleg a végrehajtás időszaka, har
madszor amikor a feladat végrehajtására sor kerül. Ez akkor lenne he
lyes, ha ez a szervezői munka úgy ismétlődne, hogy a végrehaj
tási idő közeledtével csak a részletesség növekedne. Az alapvető 
probléma azonban az, hogy a jelzett három időszakban, a kellő 
átgondoltság hiánya miatt a feladatok elvi tartalma is lényeges 
módosításra szorul. 

A súlyfeladatok végrehajtására való koncentrálás: 
A helyesen kitűzött célok teljesítése, a fejlődés, az előrelépés 

szempontjából döntő jelentőségű. E célokat azonban csak úgy tud
juk teljesíteni, ha a rendelkezésre álló erőket mindenkor a fejlő
dés szempontjából döntő feladatok teljesítésére mozgósítjuk. A 
súly, illetve a fófeladatokra való koncentrálás szempontjából elen
gedhetetlen a kitűzött célok értelmeztetése, a feladat végrehajtá
sában résztvevők egységes szemléletének kialakítása. Ezért a ve
zető tevékenységben igen fontos az elgondolások, célok egységes 
értelmezése és a különböző vezető kollektívák egységes szemlé
letP.nek kialakítása. állandó „ápolása". Az egységes szemlélet ki
alakltása és „ápolása" megvalósítható: a hadtáptörzsek értekezle
teinek rendszeres megtartásával, a tisztigyűlések, politikai tájékoz
tatók, pártfórumok lehetőségeinek kihasználásával, egyes fófel
adatokat illetően módszertani értekezletek és bemutató foglalko
zások levezetésével. Az egységes szemlélet kialakítására különösen 
nagy gondot kell fordítani az egyes kiemelt feladatok és új rend
szabály (pl. új gazdaságirányítási rendszer) eredményes bevezetése 
és teljesítése szempontjából. 

- A magas fokú szervezettség : 

A magas fokú szervezettségnek érvényre kell jutri.ia a parancs
nok hadtáphelyettes személyes tevékenységében, a hadtáptörzsek 

• tevékenységében, valamint a feladatok végrehajtása során. A szer
vezettséget - azon túlmenően, hogy folyamatosan és feladatonként 
biztosítani kell - nagymértékben fokozhatjuk azáltal, ha a veze
tési kollektívák tevékenységében a rendszeresen ismétlődő fel
adatok végrehajtására rendszereket alakítunk ki (például a ter
vezés, értékelés rendszere, a PK ~TPH és hadtáptörzs munka
rendje stb.) és gondoskodunk arról, hogy a kialakított rendszer 
egyes elemeit céljaiban és tartalmában mindenki egyformán értse. 
Az igaz, hogy ez magával hozza a sablonizálás veszélyét is, de ez 
csak abban a .vezetési rendszerben lehet káros, ahol a vezet6tevé

. kenység .rendszeres kritikai elemzését elmulasztják. 
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- Az alkotó kezdeményezés kibontakoztatása: 

Az alkotó kezdeményezést biztosító légkör megteremtésének 
egyik alapvető feltétele a káderek helyes kiválasztása, azok terv
szerű nevelése és felkészítése a tervezett beosztás ellátására. Ezen 
túlmenően azonban rendkívül fontos, hogy a kitűzött feladatok 
jobb teljesítése érdekében lehetőséget adjunk az egyes beosztot
taknak. saját alkotó gondolataik kibontakoztatására, azaz tegyük 
őket a rész-, vagy föfeladatok végrehajtásában érdekeltté. Ennek 
egyik módszere lehet az, ha feladataikat nem teljesen zárt rend
szerben szabjuk meg, s elvetjük a „majd ÉN megmagyarázom" he
lyenként jelentkező helytelen szemléletet. Például: ha egy vezető 
szerv az alárendelt részére feladatul szabja, hogy tartson mód
szertani foglalkozást valamilyen témából, helytelen az a feladat 
megszabása, ha az elvi követelményeken túl minden rés~kérdést, 
szabályozunk, azaz a feladat megszabással olyan zárt rendszert 
teremtünk, melyben az alárendeltnek csak az a szerep jut, hogy 
a terv kidolgozása és végrehajtása során „kipipálja" az elöljáró 
követelményeinek teljesítését. Az ilyen módszer gátat szab a gon
dolatoknak, s nem egy esetben a feledés homályába szorítja azo
kat a hasznos tapasztalatokat, melyek az évek során a gyakorlati 
munkában felhalmozódtak. Az alkotó kezdeményezés kibontakoz
tatása szempontjából rendkívül fontos az, hogy a vezető ne vegye 
el a beosztottaitól a jól végzett munka örömét, a vezetési kollek
tíva minden egyes tagja tevékenysége során állandóan érezze, 
hogy számítanak rá, és érezze azt, hogy az ő gondolataira, javas
lataira is igényt tartanak. 

Az operativitás: 
A vezető operativitása csak a helyzet állandó ismerete, a célok 

világos meghatározása és értelmezése alapján biztosítható. Az ope
ratív vezetés feltétlen jellemzője a helyzet gyors áttekintése, az 
elemzési és döntési készség magas szintű kifejlesztése, valamint a 
határozottság és az intézkedések gyors kiadása. A hadtáptörzsek 
és az operatív vezetés feltételeit a tervezés időszakában teremt
hetik meg a feladatok, célok körültekintő meghatározásával, azok 
teljesítési feltételeinek megteremtésével, a teljesítés legcélszerűbb 
módszereinek és rendszereinek kialakításával. Nem tekinthető ope
ratívnak az a vezetési módszer, mely szerint az intézkedések, pót
intézkedések kiadásának szükségessége állandóan visszatér, azért 
mert az adott időszak feladatai, vagy az adott feladat végrehajtási 
rendjének meghatározása során a vezetést nem jellemezte az át
gondoltság, kellő következetesség és az előrelátás. 

A komplex vezetői szemlélet érvényre juttatása: 

E szemlélet helyes érvényesítése rendkívül fontos a különböző 
szempontok (követelmények, előírások, a közös és az egyéni ér
dekek, a hadtáptörzs mozgósítása, a belső tartalékok aktivizálása) 
összeegyeztetése céljából. E szemlélet érvényre juttatása során kell 
a parancsnok hadtáphelyettesnek a realitás talaját érzékelni, és e 
szemlélet alapján kell a megengedett „tűrési" határokon belül a 
különböző szabályokat érvényesíteni. A komplex vezetés-szemlélet 
helyes és állandó érvényesítése biztosítja a hadtáptörzsek tevékeny
ségének legmagasabb szintű összhatását. 

- A rendszeres és elemző ellenőrzés: 

Az ellenőrzés a kitűzött célok figyelemmel kísérésének, a tel
jesítésük mérésének egyik alapvető eszköze. Az ellenőrzés alkal
mas arra, hogy lemérjük a munka hatásfokát, alkalmas a kitűzött 
célok és eredmények összevetésére, alapul szolgál követelmények 



korrigálására, újabb célok kitűzésére. Az ellenérzés a fenti célokat 
csak úgy szolgálja, ha az céljaiban és módszereiben megalapozott, 
s tisztázzuk azokat a tényezőket, melyek elemzése, áttekintése biz
tos alaPot szolgáltat a helyes következtetések levonásához. Ezért 
a hadtáptörzsek tevékenységében az ellenőrzések tervezése és vég
rehajtása fontos helyet kell hogy elfoglaljon. A kitűzött célok és 
konkrét helyzet figyelembevételével kell meghatározni azt, hogjr 
milyen témát, melyik egységnél és milyen szemlélettel kell vizs
gálat tárgyává tenni. Az ellenőrző munkában tehát határozottan 
érvényre kell juttatni a tudatosságot. Az ellenőrzés ösztönző ha
tása szempantjából rendkívül fontos az ellenőrzés követelményei
nek realizálása, s ezen belül az elismerés vagy felelősségrevonás 
állandó alkalmazása. Az ellenőrzés akkor teljes, ha az alárendel
tek tevékenységének ellenőrzésén túl a vezetői gyakorlatban rend
szeresen helyet kap a PK HTPH-i (szolgálatiág-vezetói) önellenőrzés 
is. Az ellenőrzésnek ez a formája ugyancsak a korszerű vezetés 
nélkülözhetetlen jellemzője, s helyes alkalmazása biztosítékul szol
gál a határozott, egyértelmű és reális fejlődéshez. Az „önellen
őrzés"-nek elsősorban a kitűzött célok, s kialakított vezetési rendszer, 
módszerek helyességének vizsgálatára kell kiterjedni. 

A korszerű vezetési elvek alkalmazása a csapathadtáp töl'7.Sek tevékenységében 

A korszerű vezetési elvek alkalmazásának arra kell irányulni, hogy 
biztosítsuk a csapathadtáp törzsek alapvető feladatainak magas szintű 

végrehajtását. 

Békeidőszakban a csapathadtápok alapvető feladatai: 
1. A harckészültség magas szintű hadtápbiztosítása, mely magába 

foglalja a hadtápegységek és alegységek harckészültségét is. 
2. A csapathadtáp háborús feladatokra való felkészítése, mely ma

gába foglalja a törzsek és hadtápegységek, alegységek kiképzését, össze
kovácsolását, az elvek begyakoroltatását, kiterjesztve valamennyi tartalé
kos hadtáp személyi állományra, hadtápegységre és -alegységre. 

·3, A hadtáp személyi állomány erkölcsi-politikai állapotának, fegyel
mének biztosítása. 

4. A kiképzés folyamatos hadtápbiztositása. 
5. A hatékony és takarékos anyaggazdálkodás megvalósítása. a sze

mélyi állomány életkörülményeinek állandó javítása. 
6. A szilárd anyagi fegyelem megteremtése és fenntartása. 
7. A helyes közgazdasági szemlélet propagálása, kialakításának előse

gítése és érvényrejuttatása. 

A csapathadtáp vezető szervek ezen alapvető feladataikat mindenkor 
az elöljáró szervek által meghatárowtt követelmények szerint kell hogy 
teljesítsék, s egy-egy vezető szerv gyakorlatában egy-egy feladat időn
ként előtérbe kerülhet, s kiemelt feladatként jelentkezhet. 

A csapathadtáp vezető szervek alapvető feladataikat csak úgy tudják 
teljesíteni, ha a korszerű vezetési elveket a vezetői gyakorlatukban komp
lex módon alkalmazzák. Ezeknek az elveknek tehát a vezetés egész rend
szerében, a vezetési folyamat egyes elemeinek - de döntően a hadtáp
biztosítási feladatok eredményes végrehajtásában - megvalósításában 
kell realizálódni. Ugyancsak szükséges azt is kihangsúlyozni, hogy a veze-
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tési folyamat is komplex módon érvényesül, az egyes elemek elkülönült 
„tiszta" módon történő jelentkezése ritkán fordul elő. Ezért felvázoljuk 
azt a rendszert, melynek megvalósítása a vezetői gyakorlatban alapvetően 
elősegíti a korszerű vezetési elvek érvényesítését, természetesen nem ösz
tönös módon, hanem az adott vezető tevékenységének tudatosságától füg
gően. 

Mint ismeretes, az új kiképzési és gazdálkodási rendszer bevezetése 
megköveteli és lehetővé teszi a csapathadtápok vezetési, s ezen belül ter
vezési rendszerének megváltoztatását is. A szükséges és lehetséges vál
tozások már részben megtörténtek, illetve bekövetkeznek. Az alapvető 
tervezési terminus két év lesz, s a vezetésnek e kétéves terminusokat kell 
átfogni. 

Egy-egy ilyen kétéves terminus átfogása, s erre vonatkozó vezetési 
koncepció kialakítása, majd annak megvalósítására a következő rendszert 
célszerű kialakítani és bevezetni: 

A két évre vonatkozó vezetési koncepció kialakítását és a feladatok 
megvalósítása feltételeinek megteremtését és a végrehajtás minősítését 
három ütemben - egymástól élesen nem elválasztható módon - cél
szerű megoldani. 

I. Ütem: A vezetési koncepció alapgondolatának kialakítása, a célok 
kitűzése és megértetése. 

II. Ütem: A kialakított elgondolások megvalósításának megtervezése, 
a feladatok végrehajtása feltételeinek megteremtése, az utasítások ki
adása. 

III. Ütem: A kitűzött célok teljesítésének mérési és értékelési rend
jének meghatározása. 

Az egyes ütemek tartalmát a vezetés szintjétől függően a következök 
képezik, melyek megvalósításának célravezető módszerei lehetnek: 

a) Az első ütem a leglényegesebb, mert végsősoron ez adja meg az 
elkövetkezendő két év alaphangját. 

Az első ütemben jelentkező feladatok alapját képezik: 
- az elöljárók által meghatározott követelmények (inté7Jkedésekben, 

értékelésekben jelentkezik); 
- saját helyzet elemzése és értékelése. 

E két tényező alapján a parancsnok hadtáphelyettesének és törzsének 
aktív és alkotó bevonásával kialakítja elgondolását (1. melléklet), mely 
tartalmazza: 

- milyen alapvető célokat, feladatokat kell kitűzni, s végrehajtani 
az elöljáró által meghatározott követelmények teljesítése, a saját helyzet 
elemzése alapján jelentkező hiányosságok megszüntetése és a további elő
relépés, fejlődés bízt9sítása érdekében (beleértve a legalapvetőbb gazda
sági célkitűzéseket is); 

- az alapvető elgondolás teljesítése érdekében milyen konkrét fel
adatok jelentkeznek, pl.: módszertani stb.; 
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;. 

- az elgondolás megvalósítása során mire kell az adott vezető szerv 
figyelmét összpontosítani, a célok végrehajtását biztosító legalapvetőbb 
bevezetendő rendszabályokat. 

Ennek az ütemnek alapvető feladatát képezi az is, hogy az összfegy
vernemi törzset megfelelő időben és terjedelemben tájékoztassuk, az ille
tékes pártszervekkel az elgondolást egyeztessük, továbbá, hogy az adott 
vezetési szint egyértelműen értse és értelmezze a kialakított elgondolást, 
s annak megvalósítását célzó alapvető rendszabályokat. 

Az elgondolást két évre célszerű elkészíteni. Felmerülhet kérdésként, 
hogy milyen terjedelműek legyenek ezek az el(londolások? Anélkül, hogy 
konkrétan meghatároznánk, feltétlen le kell szögezni, hogy az elgondolást 
nagyon tömören, s nagyon konkcentráltan kell megfogalmazni. 

Módszertani kérdésként vetődik fel, hogy a PK HTPH milyen gya
korlatot alkalmazzon az alárendelt szolgálatiág-vezetői bevonását ille
tően az elgondolás kialakításában. 

Mi alapvetően az elgondolás kialakításának két változatát ajánljuk: 
Az egyik megoldás lehet: a PK HTPH az elgondolásának alapelemeit 

kialakítja, erről a szolgálatiág-vezetőit tájékoztatja, s lehetőséget teremt 
az elgondolás végleges kialakítása előtt azok javaslatainak megtételére. 

A másik változatban: a PK HTPH javaslatokat kér az elgondolás ki
alakításához, s e javaslatok figyelembevételével állítja azt össze. 

Az alkalmazandó módszer megválasztását alapvetően az dönti el, 
hogy milyen munkatársakról van szó. Az első változatot nyilván ott aján
latos alkalmazni, ahol a munkatársak még kevés vezetési tapasztalattal 
rendelkeznek. 

Miután az elgondolás kialakításra került (vagy közben) célszerűnek 
tartjuk, ha a PK HTPH az elgondolás lényegéről a parancsnokot tájékoz.. 
tatja és az alapgondolatokra vonatkozóan annak jóváhagyását kéri. 

b) A második ütemről: 

Az elgondolás kialakítása, annak megértétése, valamint az összfegy
vernemi törzS tervezési irányelvei alapján sor kerülhet a feladatok me~
tervezésére, megszervezésére, az alapvető vezetési okmányok megszer
kesztésére. Nagyon fontosnak tartjuk azt kihangsúlyozni, hogy a terve
zés időszakában elengedhetetlen követelmény az összfegyvernemi törzs 
irányelveinek figyelembevétele és viszont. a hadtáp jellegű tervezési ada
tok időbeni bedolgozása az összfegyvernemi törzs alapvető vezetési okmá
nyaiba. 

E koordinációs tevékenység megvalósítása különösen fontos a törzsfő
nökkel, a politikai helyettessel, a párttitkárral (az egész feladat tartal
mára), s az elhelyezési felügyelőségek parancsnokaival (a laktanyák rend
szeres karbantartása, illetve felújítása, az ellenőrzések közös végrehaj
tása érdekében). 

Csapathadtápoknál a vezetési okmányokat komplex jelleggel szük
séges kés·zíteni. Meg kell szüntetni az egyes terveknél jelentkező teljes 
elkülönülést, ,,önállóságot", mely alapja az adatok - párhuzamosan -
több helyen történő rögzítésének. 
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Külön problémaként merül fel, hogy milyen legyen a gazdálkodás 
tervezésének rendszere, hol, milyen tervek készüljenek. 

Véleményünk szerint az egység PK HTPH részére gazdálkodási terv 
nem szükséges, mivel a gazdálkodás jelenlegi rendszerében az egyes szol
gálati ágak közötti hitelelosztás „központilag" történik. Ennek következté
ben a PK HTPH gazdálkodási terve - főleg a jelenlegi gyakorlatban -
lényegileg a szolgálatiág-vezetők terveinek mechanikus összesítésére kor
látozódik, mivel a tervek jóváhagyása nem is az egységnél történik. Ezt 
a mechanikus szemléletet el kell vetnünk, s helyette a gazdálkodás ter
vezésében a következő rendszert célszerű alkalmazni : · 

- a PK HTPH az ismert tényezők alapján a szolgálatiág-vezetők 
véleményét figyelembe véve kialakítja a gazdálkodás fejlesztésére vonat
kozó elgondolásokat, s meghatározza a célkitűzéseket; 

- a szolgálatiág-vezetők elkészítik a gazdálkodási tervüket, melyet 
a PK HTPH előzetesen jóváhagy, attól függetlenül, hogy a gazdálko
dási terv az elöljárók részére rendelkezésre álló keretek függvényében 
módosulhat (ezt meg lehet előzni, ha a főbb tervezési adatokat előre kö
zöljük); 

- a gazdálkodás tényleges eredményeit a kialakított elemzési rend
szerben a PK HTPH saját operatív nyilvántartásában rögzíti. 

Ez a módszer magában hordja a PK HTPH és szolgálatiág-vezetők 
felelősségének fokozódását, a mechanikus összesítés helyett a PK HTPH-t 
érdemi feladatok végrehajtására ösztönzi. Felmerülhet, hogy mi történjék 
az űj gazdaságirányítási rendszerből fakadó olyan jellegű jogok gyakor
lásának tervezésével, mint a hitelátcsoportosítás vagy a bevételek felhasz
nálása. Az ezzel kapcsolatos célokat az elgondolás kell tartalmazza. Az 
összegszerűséget pedig az operatív nyilvántartás béke részének első fe
lében lehet rögzíteni. 

Magasabbegységeknél a tervezés során nagy teret kell szentelni a bi
zottsági ellenőrzések tervezésén túl a téma (cél) ellenőrzések megterve
zésének. A különböző téma (cél) ellenőrzéseket a bizottsági ellenőrzések
kel összhangban, az ellenőrzések koordinációs · tervében cél.Szerű tervezni 
(2. melléklet). E terv egy kiképzési időszakra készül. A tervezés alapel
véül az kell szolgáljon, hogy a terv megvalósításán keresztül kézben tudja 
tartani az adott vezetési szint valamennyi főfeladat teljesítését. A terv 
készítésénél döntő a témák kiválasztása, majd annak eldöntése, hogy az 
adott témát, az alárendeltek helyzetét, s a téma jellegét figyelembe véve 
hány helyen és hol szükséges ellenőrizni annak érdekében, hogy az adott 
feladat teljesítését valóban biztosítani tudjuk, illetve megfelelő alapunk 
legyen a szerzett tapasztalatok általánosításához. Döntő tehát a terület 
és a ráfordítási idő legoptimálisabb arányainak meghatározása. 

A második ütem alapvető részét képezi a tervezéssel párhuzamosan, 
vagy annak befejezése után a feladatok teljesítési feltételeinek megszer
vezése, a végrehajtás érdekében szükséges intézkedések kidolgozása és az 
alárendeltekhez történő lejuttatása. A feladatok végrehajtási feltételeinek 
megteremtetése és megszervezése magába foglalja a feladat eljuttatását; 
a végrehajtás legfontosabb módszereit és annak meghatározását, hogy a 
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célok teljesítése, kézbentartása, figyelemmel kísérése érdekében kinek,. 
mikor, mit kell tenni. 

Az intézkedések kiadása kettős jelleggel jelentkezik: az egyik részét 
az adott kiképzési időszak elvi és gyakorlati követelményeit tartalmazó 
intézkedés kidolgozása képezi, a másik részét pedig az egyes időszakon 
belül jelentkező, egy-egy alárendeltet konkrétan érintő feladat elvi tar
talmának kidolgozása és kiadása képezi. Pl. ha egyik egység PK HTPH-t 
be akarjuk vonni a szakkiképzés levezetésébe egy előadás megtartásával, 
úgy részére megbízást, a megbízás elvi követelményeit a kiképzési idő
szak megkezdése előtt célszerű kiadni, az adott időszakra vonatkozó in
tézkedés részeként, annak mellékleteként. 

Egységeknél az adott időszak követelményeit egységparancsnoki pa
rancsban célszerű rögzíteni. E célra ajánlatos egy önálló egységparancs
noki parancsot megjelentetni, kiegészítve esetleg más szolgálati ágak kö
vetelményeivel. 

Magasabbegység szinten lényeges az, hogy a hadtápszolgálattal kap
csolatos alapvető követelmények a parancsnoki kiképzés intézkedésében is 
megfogalmazásra kerüljenek. Ezen túlmenően önálló PK HTPH-i intézke
dést célszerű kiadni kiképzési időszakonként. A tervezési terminus első 
időszakára kiadott intézkedés tartalmazza az egész két évre vonatkozó 
perspektivikus feladatokat is. 

Nem tartjuk helyesnek azt, ha a PK HTPH intézkedései mellet még 
a szolgálatiág-vezetők is adnak ki önálló intézkedést. Ez csak a bürokrá
ciát növeli, és a föfeladatokra való összepontosítást nehezíti. 

A PK HTPH intézkedése szerkezetét tekintve legyen áttekinthető, 

rögzítse az előző időszak legfontosabb tapasztalatait, határozza meg a 
főfeladatokat, s ezen túl az egyes egységek konkrét feladatait. Terjedel
mére nézve legyen rövid, rövidsége ellenére világosan és egyértelműen 
tartahnazza a feladatokat. 

Az intézkedések világos és egyértelmű megfogalmazásával is törekedni 
keli annak elkerülésére, hogy az egyes időszakokon belül az intézkedések 
tömkelegét kelljen kiadni. 

Nem tartjuk helyesnek az 50-60 oldalas intézkedések szerkesztését 
és kiadását. 

Az egyes időszakokon belül magasabbegység viszonylatában össze
vont intézkedéseket célszerű kiadni.* 

Az intézkedés csak feltétlen szükséges esetben tartalmazzon általános 
érvényű átfogó feladatokat. Az alapkövetelményeket a kiképzési időszak 
elején kiadott intézkedés tartalmazza. Az időszakokon belül kiadott in
tézkedéseket a jogszerű rendszabályok rögzítésére, elöljárók parancsai
nak továbbítására, tapasztalatok általánosítására lehet felhasználni. A 
tapasztalatok általánosítása is legyen átgondolt, a terveinkben rögzítsük, 
hogy az intézkedésekben mikor, milyen kérdés elemzésével foglalkozunk. 

Különösen hangsúlyozottan húzzuk alá mégegyszer az intézkedések, 
parancsok tömkelegei kiadásának elkerülését. Ha ezt nem tudjuk elke-

• A seregtest PK HTPH által kiadott „Hadtápintézkedés" nyomán a maga
sabbegységek többsége már áttért erre a rendszerre. 

47 



rülni, úgy ellentétes parancsok kiadása miatt önmagunkkal szembekerü
lünk, parancsainkat lejáratjuk, s még arra sem leszünk képesek, hogy 
a parancsokat nyilvántartsuk, nemhogy azok végrehajtását megkövetel
jük. 

Az intézkedések tartalmi színvonala növelése, az „apróhirdetési" jel
leg elkerülése szempontjából a vezetés gyakorlatában döntő jelentőségű 
a géptávíró és távbeszélő használata. 

c) A harmadik ütemről: 

A harmadik ütem a tervezés befejezésével nem zárul le, hanem át
nyúlik a végrehajtás időszakára is. Ez az ütem tartalmát tekintve nagyon 
lényeges, mert ezen belül kell kialakítani azokat a komplex rendszabá
lyokat, melyek megvalósítása biztosítja a kitűzött célok teljesítését. 

E komplex rendszabályok, a teljesség igénye nélkül a következőket 
foglalják magukba: 

- ellenőrzések (bizottsági és téma) céltudatos, a feladatok és hely
zetnek megfelelő megtervezését; 

- a kitűzött célok alárendelt egységeknél történő egységes értelme
zésének és a végrehajtás megszervezésének vizsgálatát; 

- olyan módszereket, melyek lehetővé teszik egy-egy kiemelt fel
adat feltétlen teljesítésének biztosítását, pl.: egy jelentős gyakorlat sike
res végrehajtása érdekében megtárgyaljuk a törzsmunka korszerű mód
széreit, vagy egy főfeladat teljesítéséről, az általános értékelési és beszá
moltatási rendszeren túl beszámoltatjuk valamelyik alárendelt egység PK 
HTPH-t; 

- az értékelés, beszámoltatás, információ áramlás rendszerének meg
határozását. Erre akkor kell kitérni, ha az általánosan elfogadott rend
szertől a helyzet valamilyen eltérés bevezetését követeli meg. 

A gyakorlati élet figyelembevételével az értékelés, beszámoltatás 
rendszerét a következők szerint célszerű kialakítani: 

Egység szinten a kitűzött célok teljesítésének értékelését, a tapaszta
latok összegzését általános jelleggel, egy-egy időszak befejeztével; a ki
képzési időszakokon belül a feladatok teljesítését nem általános érvénnyel 
- egy-egy főfeladatra vonatkozóan azonban a teljesség igényével - a 
havi hadtáptörzs értekezleteken célszerű értékelni. Ezeket az értekezlete
ket egyben fel lehet használni a következő havi feladatok egységes értel
meztetésére is. Hónapon belül a helyzettől és körülményektől függően he
tenként, illetve kéthetenként tartandó értekezleteken célszerű a feladatok 
teljesítését számbavenni. 

A feladatok teljesítésének értékelésében nagy teret kell szentelni az 
elemző, okkereső tevékenység érvényrejuttatásának, különösen vonatko
zik ez a gazdasági célkitűzések teljesítésére, az anyagi fegyelem alaku
lására. 

A gazdasági célkitűzések elemzésére ugyancsak rendszert célszerű 

kialakítani. 
Az elemzés végrehajtására vonatkozóan a következő módszer alkal

mazását tartjuk ajánlatosnak: 
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A meghatározott időszakonként a szolgálatiág-vezetók elemezzék a 
gazdasági céljaik teljesítését, helyzetét. 

Az elemzés legfontosabb mutatóit és főbb konzekvenciákat, főleg a 
megoldásra javasolt feladatokat a PK HTPH-nek jelentsék. 

A PK HTPH a gazdálkodás főbb mutatóit operatív nyilvántartásban 
rögzítse, adja kritikai elemzését a szolgálatiág-vezetök jelentésének, el
gondolásukat hagyja jóvá, egészítse ki saját követelményeivel, s határozza 
meg azt is, hogy az általánosítható tapasztalatokat milyen módszerrel 
realizálják. 

Erre vonatkozó módszerek a következők lehetnek: 

- a legfontosabb következtetések parancsnoknak történő jelentése 
után egységparancsnoki parancsban rendszabályokat foganatosítanak; 

· - kérik a párt- és KISZ-szervezetek mozgósító, nevelő segítségét; 
- főbb tapasztalatokat parancsnoki értekezleteken, tisztigyűléseken, 

esetleg politikai tájékoztató keretében ismertetik. 

Az időszakonként végrehajtott elemző tevékenység fontos részét kell 
hogy képezze a figyelem további időszakra vonatkozó összpontosításának 
meghatározása, a kitűzött célok pontosítása, illetve korrigálása. 

Magasabbegység szinten a kitűzött célok teljesítésének értékelésekor 
célszerű az egyes kiképzési időszakok végén nem törekedni a teljességre, 
mert ismerve a helyzetet egy-egy nyolc hónapos időszak lezártával a ma
gasabbegység törzsek nem tudnak valamennyi cél teljesítésére vonatko
zóan érdemi bírálatot adni. Ezeken az értékeléseken a legfontosabb és 
az egész célkitűzés teljesítése szempontjából legdöntőbb feladatok értéke
lésével kell foglalkozni. Az egységek konkrét értékelésébe csak annyiban 
bocsátkozunk, amennyiben hiteltérdemlő megállapítások vannak birto
kunkban. Az általános és mindenre kiterjedő értékelést egy-egy tervezési 
időszak teljes lezárása után szükséges adni. 

Az egyes kiképzési időszakokon belül a szerzett tapasztalatok általá
nosítására nagyon hasznos és követendőnek tartjuk a 4 hónaponként 
rendszeresen tartandó PK HTPH-i értekezletek megtartását. Ezen érte
kezletek megtartásához kedvező alapot szolgáltatnak az ellenőrzések, va
lamint az információ rendszerén keresztül áramló adatok elemzésének 
tapasztalatai. 

A magasabbegység törzs előtt áló feladatok teljesítésének értékelését 
az egységekre vonatkozó kifejtett elvek alapján, míg a hadtápalegységek 
feladatainak figyelemmel kísérését, a feladatok eredményes teljesítésének 
bírálatát havonként, de legalább kéthavonként tartandó értekezleteken 
célszerű végezni. E feladatot a PK HTPH és szolgálatiág-vezető között 
meg lehet osztani oly módon, hogy a szolgálatiág-vezető a neki aláren
delt hadtápalegység parancsnokot havonta számoltatja el, a PK HTPH 
pedig kéthavonként tartja részükre az értekezletet. (Ez nem zárja ki a 
rendszeres és állandó találkozást.) 

A harmadik ütem befejezése egy-egy időszak befejezését és egy -
újabb időszakra történő áttérést is jelent, melybe1: magasabb szinten éS, 
újabb célokért folyik a munka. 

4 
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A következőkben kifejtjük véleményünket néhány, a vezetés gyakor
latában alkalmazandó módszerről. 

1. A központi célkitűzések, s elöijárói parancsok teljesítésének bizto
sítása. 

Ez minden vezetési szinten a munka egyik leglényegesebb részét kell 
képezze. A központi célkitűzések egy fontos és nagy részének teljesítése 
az előzőekben felvázolt vezetési módszer alkalmazásával biztosítható". Az. 
elöljáró szervek azonban más időpontokban is támasztanak alárendeltjeik
kel szemben követelményeket. E követelmények teljesítésének alapvető 
biztosítéka azok nyilvántartása és végrehajtásuk megszervezése. 

A nyilvántartásra a PK HTPH operatív nyilvántartása alkalmas. A 
végrehajtás megszervezésében a következő elveket szükséges betartani:. 

- a feladat végrehajtását kiemelten kell kezelni; 
- az elöljáró követelményét meg kell érteni és meg kell értetni a 

végrehajtókkal; 

- a követelmény teljesítése érdekében konkrétan meg kell hatá
rozni, hogy kinek, milyen határidőre és milyen feladatot kell megoldani; 

- meg kell határozni a követelmény teljesítése mérésének, jelenté
sének módját, ismétlődés esetén rendszerét. 

A központilag kiadott intézkedés feldolgozását, végrehajtásának meg
szervezését nem lehet tehát oly;an gyakran tapasztalható módszer szerint 
elintézni, mely csak „láttam, tudomásul vettem", s az intézkedés alá
írására terjed ki. 

Az elöljáró szervek vezetési rendszerében az információ-szerzés a 
feladatok teljesítésének mérése, és újabb célok helyes kitűzése szempont
jából lényeges szerepet tölt be az alárendelt jelentése. Ezért nagyon fon
tos a felterjesztésre kerülő jelentések reális alapokon nyugvó, valóban 
lényegre mutató megszerkesztése. Nem a „terjedelem" a fontos, hanem 
az, hogy a jelentés tárja fel a tényleges helyzetet, legyen előremutató, s 
tartalmazza az elöljáró szervek hatáskörébe tartozó javaslatokat. 

2. A vezetői munkaidővel való gazdálkodás. 

A vezetői munkidővel való helyes gazdálkodás több szempontból 
fontos. 

Fontos: 
- a kitűzött feladatok eredményes teljesítése; 
- a normális, a mai embert megillető munka és életfeltételek meg-

teremtése; 
- az alárendeltek helyes irányba történő befolyásolása szempont-. 

jából. 

A munkaidő helyes kihasználása és beosztása alapvetően a feladatok
tól, az egyéntől, a tevékenység tudatosságának fokától, a vezetési rend
~er szervezettségétől, a vezetési rendszerbe bekapcsolt személyek fel
adatainak egyértelmű meghatározásától függ. (Pl.: fontos a terv. szerv. 
tisztek feladatainak meghatározása.) 
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A vezető munkaidejének beosztását illetően legyen határozott, ne 
engedje, hogy az események irányítsák, hanem személyes és tudatos te
vékenységével ő befolyásolja az események alakulását. Ennek a határo
zottságnak, tudatosságnak kifejezésre kell jutni a beosztottak önállóságá• 
nak biztosításában; a napi, heti, havi munkarend legcélszerűbb kialakí
tásában; az értekezletek idejének, témájának meghatározásában; a lak
tanyaszemlék megtartásában, vagyis a gyakorlati élet minden területén. 

A csapathadtáp törzseknél gyakran tapasztalunk olyan kijelentést, 
hogy nincs idő semmire. Véleményünk szerint ezt a kijelentést kizárólag 
a munkaidő helytelen beosztása eredményezheti. Ha a vezető munkaidő 
beosztásánál érvényre juttatja a komplex szemléletet, melynek abban kell 
kifejezésre jutni, hogy figyelembe veszi az alárendeltek lehetőségeit, ér
dekeit és tevékenységét nem aprózza el, hanem a kitűzött célok érdeké
ben megfelelően koncentrálja. Egyszerűbben megfogalmazva, nem foglal
kozik állandóan „minden" kérdéssel, hanem kiragadja a sok feladat közül 
mindig a lényegeset és azokat következetesen be is fejezi. Ha ez megva
lósul, úgy a feladatok is el lesznek végezve, az alárendelt is tud „nyu„ 
godtan dolgozni", s jut idő kikapcsolódásra, családdal való foglalkozásra, 
szórakozásra is. 

3. Az általános hadtáptiszti szemléletről. 

A korszerű vezetés megvalósítása egyértelműen megköveteli azt is, 
hogy az adott vezetési kollektívában, hadtáptörzsben dolgozó hadtáptisz
tek legyenek képesek egymás helyettesítésére. Ez csak úgy biztosítható, 
ha a szűk szakmai keretekből az egyes szolgálatiág-vezetőinket kiléptet-

7 jük, és erősítjük az „általános" hadtáptiszti szemléletet. Meg kell tehát 
követelni azt, hogy a hadtápbiztosítás alapvető rendszabályait valameny
nyi hadtáptiszt „szakmájától" függetlenül egyformán ismerje és legyen 
képes azok végrehajtására, illetve végrehajtatására. 

4. Tapasztalatcserékről és módszertani bemutatókról. 

Az utóbbi évek gyakorlata valamennyiünket egyértelműen meggyő
zött arról, hogy a sok elvi fejtegetés helyett előtérbe kell állítani a ta
pasztalatcseréket és módszertani bemutatókat. E vonatkozásban különösen 
sok tennivaló van a csapathadtápokon belül, mert ezek itt még általános 
érvénnyel nem honosodtak meg. A tapasztalatcserék, módszertani bemu
tatók témájának helyes megválasztása nagymértékben elősegíti az alap
vető feladatok teljesítését, az általános problémák rendezését, a főbb hiá
nyosságok megszüntetését. 

Különösen hasznos és célravezető a tapasztalatcserék és módszertani 
bemutató foglalkozások vezetése: 

- a kiképzés egyes tárgyköreiből (kiképzés szervezése és a komplex 
foglalkozások levezetése); 

- a gazdálkodási módszerekről (a személyi állomány életkörülmé
nyeinek korszerűsítése); 

- az általános rend és anyagi fegyelem megszilárdítását célzó mód
szerekről, rendszabályokról; 
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- a hadtápbiztosítás egyes rész-, de fontos feladatairól (zászlóalj tá
madó harcának hadtápbiztosítása); 

- a HKSZ egyes elemeinek begyakorlásából (málházás megszerve- e 

~ése és végrehajtása) stb. 

5. Vezetői tevékenység elemzése, értékelése. 

A vezetőtevékenység elemzését, értékelését a vezetés hatékonysága. 
a kitűzött célok eredményes teljesítése szempontjából döntő kérdésként 
kell kezelni. Amikor ezt megállapítjuk, rögtön felmerül az is, hogy 
melyek azok a tényezők, amelyek vizsgálata alapot ad arra, hogy egy 
PK HTPH vagy hadtáptörzs tevékenységéről ítéletet mondjunk. 

Ismeretes, hogy a vezetőtevékenység mérésére mérce, mértékegység 
nem áll rendelkezésre. Ennek ellenére mégis mód és lehetőség van arra, 
hogy a PK HTPH, vagy a hadtáptörzs tevékenységét minősítsük. A mi
nősítésnél, az ítélet alkotásnál ugyancsak a komplex szemléletnek kell 
érvényre jutni, s a vizsgálatnak a vezetés folyamatos elemzésére, a kor
szerű vezetési elvek alkalmazására, s ezen belül is kiemelten az alábbi 
kérdések vizsgálatára kell irányulni: 

- a vezetési gyakorlatban az adott hadtáptörzs hogy tudja komplex 
jelleggel érvényre juttatni a korszerű vezetési elveket; 

- mennyiben rendelkeznek vezetési koncepcióval, s a kialakított el
gondolás mennyiben felel meg a realitásoknak; 

- milyen a törzs felkészültsége, képzettsége, hogy ismerik az alap
vető elveket, szabályzatokat, utasításokat és az alárendelt tényleges hely
zetét; 

- mennyiben tudják a rendelkezésre álló erőket és eszközöket a fő
feladatok megoldása érdekében· összpontosítani; 

- az elgondolás megvalósítása mennyiben realizálódik a tervező, 
szervező tevékenységben, hogyan érvényesül az átgondoltság, előrelátás, 

az operativitás és összehangoltság; 
- milyen a hadtáptörzs összekovácsoltsága, erkölcsi, politikai, fe

gyelmi helyzete, szelleme; 
- hogyan tudja a PK HTPH az adott hadtáptörzs legnagyobb mun

kahatásfokát kiaknázni; 
- milyen mértékben felel meg a követelményeknek a vezető átte

kintő, ellenőrző, minősítő tevékenysége; 
- az alárendeltek vezetett~ége, a követelménytámasztás és beszámol

tatás rendszeressége · hogy érvényesül. 

A vezetőtevékenység minősítése során a végső ítélet kimondását alap
vetően befolyásolja az elgondolások gyakorlatban történő megvalósításá
nak helyzete. 

A mi tevékenységünknek alapvetően a gyakorlatban kell realizálódni, 
nem a papírokban, ezért nagymértékben el kell marasztalni-azt a vezetőt, 
aki ugyan a_ célkitűzéseknél helyes elgondolással rendelkezik, de nem ké
pes arra, hogy elgondol'ásait a gyakorlati életben kivitelezze. 

A korszerű vezetési elvek érvényrejutását, a vezetőtevékenység ha
tékonyságát: a harckészültség hadtápbiztosításának, a kiképzés színvona-
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lánák, a gazdálkodás célszerűségének, a személyi állomány életkörülmé
nyeinek; a csapatok folyamatos hadtápbiztositásának; az anyagi, fegyelmi 
helyzet alákulásának elemzésén keresztül kell alapvetően vizsgálat tár
gyává tenni. 

Befejezésként megállapítható, hogy a korszerű vezetési elvek alkal
mazása a csapathadtáptörzsek gyakorlati tevékenységében nélkülözhetet
lenek, mert csák ezen elvek következetes alkalmazása tesz képessé ben
nünket arra, hogy megfeleljünk a modern élet magas szintű követelmé
nyeinek. 

Ismételten kihangsúlyozzuk, hogy az elvek és módszerek kifejtése! 
során nem törekedtünk a teljességre. Ezek az elvek alapelvek, s az ismer
tetett módszereket a gyakorlat szülte. Ezért ezen elveket és módszereket 
nem lehet sablonként kezelni. Minden vezetőnek arra kell törekedni, hogy 
a korszerű vezetési elveket a gyakorlatban szerzett gazdag tapasztalatai
nak birtokában a mindennapi tevékenységben alkotó módon, s a reális 
helyzet figyelembevételével alkalmazza. 



· 1. meZZ-éklet 

ELGONDOLÁS 

az MN ........................ egység hadtápszolgálata részére 1968-69-es 

évékben megOldandó feladatokra és _ azok végrehajtásának 
általános rendjére vonatkozóan 

A) A magasabbegység, egység hadtáptörzsének az 1968-69. évben 
biztosítani kell: 

1. A hadtápszolgálat háborús feladatokra történő felkészítésének fo
kozását: 

- a hadtáptörzsek összekovácsolására, vezetési stílusuk fejlesztése, 
a harc hadtápbiztosításával kapcsolatos vezetési okmányok tartal
masabb és gyorsabb kidolgozási módszerének kialakítása útján, 
főleg a száll. z., A, B. gl. e. hadtáp vonatkozásában; 

- a kiképzés hatékonyabbá tétele, elsősorban a tisztek, tiszthelyet
tesek oktató módszertani képzettségének fejlesztéSével; · 

- zászlóalj tagozatban jelentkező hadtápbiztosítási feladatok egysé
ges értelmeztetésével, a begyakoroltatása legcélszerűbb módszeré
nek kialakításával. 

2. Az új gazdaságirányítási rendszer bevezetését, eredményeinek 
megszilárdítását, kiszélesítését, a személyi állomány létkörülményeinek 
további javítását: 

- az 1968. évi tapasztalatok széles körű elemzésével és a gazdálko
dás rendszerében rejlő lehetőségek feltárásával. 

Célok, célkitűzések szolgálati áganként. 

A rende1kezésre álló és átcsoportosítható hiteleket a C. gl. e.-nél 
tervezem felhasználni a célból, hogy ott a személyi állomány létkörül
ményeinek korszerűsítési irányelveit a konkrét megvalósított rendszabá
lyokon keresztül bemutassuk. 

3. A magasabbegység kiemelt feladata: 

- az anyagi fegyelmi helyzet megszilárdítása; 
- az A. gl. e., E. tü. e., mű. z., TS. helyzetének stabilizálása. 
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B) A főfeladatok teljesítése, elősegítése érdekében megoldandó konk
rét feladatok: 
.-------e~------~-----------~-~ 

I. kiképzési II. kiképzési III. kiképzési 
időszakban időszakban időszakban -· ---·-----,--------+--------,----'-=--'----

Bemutatóval 
egybekötött 
módszertani 

:foglalkozást 
vezetek le 

A pk. által veze
tendő módszer
taai vezetéséhez 

Az egység htp. 
törzs~k munkájá
nak megszerve
zése és a támadó 
harc hadtáp
biztosításának 
vezetése 

Egy mozzanatban 

a ku. kom. z.-ak 
lőszerrel és 
üzemanyaggal 
történő ellátásá
nak megszerve
zése és végre-

- Az új gazda
ságirányítási 
rendszer 
eredményeinek 
megszilárdí
tása, a szem. 
áll. létkörül- 1 

ményei további, 
javításának 1 

eredményei 

- A komplex 
foglalkozások 
tervezésének 
elve, levezeté
sének legcél
szerűbb 
módszerei 

Szolgálati 
áganként: 

Az új gazdaság
irányllási 
rendszer elveinek 
hatékonyabb 
megvalósítását 
célzó módszerek
ről 

A tömegpusztító 
fegyverek követ
kezményeinek 
felszámolásában 
résztvevő eü. z. 
munkájának: 
megszervezése 

hajtása harcban 1 

--------- ------··--- --------·· . ----- --------· ·----

Kötelezővé teszem az egység PK HTPH-ek részére az I. és III. idő
szakban 1-1 zászlóalj szintű módszertani bemutató foglalkozás meg
:szerVeZéset · és levezetését. 

Javaslom a PB felé, hogy 1968-ban a katonák létkörülményeinek 
alakulását és a létkörülmények további javításával kapcsolatos felada
tokat, 1969-ben pedig az új gazdaságirányítási rendszer legfontosabb 
tapasztalatait, az eredmények megszilárdítása és kiszélesítése érdekében 
megoldandó feladatokat tárgyaljuk meg VB és PB ülésen. 

Tapasztalatcserét szervezek: a II. kiképzési időszakban: 
az anyagi fegyelem megszilárdítása, a szabályzat szerinti rend és 
élet megteremtése érdekében alkalmazott és alkalmazható legcél
szerűbb módszerekről, elvekről az F. hk. e.-nél. 

A tapasztalatcsere legfőbb konzekvenciáit önálló módS.T.ertani kiad-
::vány.ként kiadjuk. 

Tapasztalatcserét rendelek el: az I. kiképzési időszakban: 
a béke- és harcviszonyok közötti vezetés legcélszerűbb módszereiről 
a B. gl. e:-nél, az· A. gl. e., az E. tü. e. hadtáptörzs részére. 
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C) Kiemelt feladatok: 

1. A meghatározott feladatok eredményes teljesltése érdekében a törzsek 
részére a végrehajtás során a fő figyelme, az alábbiakra összpontosf„ 
tom: 

I. kiképzési időszakban: 

- a meghatározott követelmények megerősítésére; 

- az A. gl. e. gyakorlatának alapos előkészítése és eredményes 
levezetésére. 

II. kiképzési időszakban: 

- HM szemlére való felkészülésre; 
- a ha. harcászati csapatgyakorlatának eredményes végrehaj-

tására. 

III. kiképzési időszakban: 

- az új gazdaságirányítási rendszer tapasztalatainak összegezé
sére; 

- a következő kétéves időszak alapos megalapozására, az elgon
dolás körültekintő kialakítására. 

2. Ellenőrzés rendszere: 

· a) Bizottsági ellenőrzések 

I. kiképzési időszak 
A. gl. e. 

II. kiképzési időszak Ill. kiképzési idöszak 
B. gl. e. F. hk. e. 

b) A téma-ellenőrzéseket: 

- az anyagi fegyelem alakulásának; 
- az új gazdaságirányítási rendszer megvalósításának; 
- az egység PK HTPH-ek harcászati kiképzése !<!vezetésének; 
- a tiszti, tiszthelyettesi állomány szakharcászati képzettsége 

alakulásának vizsgálatára kell összpontosítani. 

Az alárendelt PK HTPH-ek közül beszámoltatom: 

Az 1. időszakban: az A. gl. e., PK HTPH-t 

(a gyakorlatra való felkészülésről). 

A II. időszakban: a tü. e. PK HTPH-t 

(az anyagi fegyelem alakulásáról} 

A Ill. időszakban: az F. hk. e. PK HTPH-t 

(a htp. tagozatok háborús feladatokra történő felkészítésének 
legfontosa_bb tapasztalatairól) 

.PK 8'l'P 
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