
A csapatépítkezések vezetésének gyakorlati 
problémái 

K o vá e s István alezredes, Andó Kár o !y alezredes 

Ismeretes, hogy az utóbbi időben néhány ellentmondást, feszültséget 
szült az a gyorsütemű fejlődés, ami a csapatok életére jellemző az elmúlt 
években. A fejlődés tűzte napirendre, hogy a rendelkezésre bocsátott 
lehetőségek maximális kihasználásának feltételeit teremtsük meg. 

A gép és harcjármű, valamint más technikai eszközök sokasága 
megköveteli a gyors harckészültségbe helyezés feltételeinek olyan szintű 
megteremtését, ahol az eszközök az időjárás viszontagságaitól függetlenül 
képesek a megfelelő kiszolgálás és üzembehelyezés után a menetkészség 
lelhetetlennül igényli a vonatkozó kapacitások bővítését. 

A mindennapos igénybevételhez való előkészületek megkövetelik az 
eszközök gondos és szakszerű felkészítését, illetve meghibásodás esetén 
az újbóli igénybevétel biztosítását. A javítások átfutási idejének csök
kentése és a járművek biztonságos igénybevételhez való felkészítése kér
lehetetlenül igényli a vonatkozó kapacitások bővítését. 

A harceszközökben rejlő lehetőségek maximális kihasználására a lő
és gyakorlótereken, valamint vezetési pályákon és más kiképzési báziso
kon készítjük fel a személyi állományt. A korszerű technikai eszközök 
lehetővé teszik a kiképzés korszerű színvonalon való végrehajtását. E 
kettő együttvéve pedig egyértelműen húzza alá, veti fel, a korszerű 
kiképzési bázisok komplex igényeket kielégítő hálózatának létrehozását. 

A személyi állomány élet- és munkakörülményeinek további hathatós 
megjavítása nem egyedül és kizárólag a kultúr igényeknek kielégítését 
van hivatva szolgálni Természetesen azt is. De van annak az élet prak
tikuma részéről is követelt igénye. Nevezetesen arról van szó, hogy a 
harckészültségi, kiképzési, és a csapatoknál az élet fenntartása, feladatai
nak végrehajtása, valamint a nagyszámú technikai eszközök hadrafog
hatóságának biztosításával járó feladatkomplexumok megoldása az ember 
fokozott igénybevételét is jelentik egyben. Természetes, hogy az ember 
igénybevételének fokozódása arányában kell biztosítani az élet- és 
munkakörülményeik javítását. 

A csapatoknál a helyzet alakulása egyértelműen fókuszba állította 
a kiképzési bázisok további építése mellett a laktanyák műszaki feltételei 
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további javításának szükségességét is. Az ilyen jellegű munkák a csapat
építkezéseken nagyvolumenű végrehajtását teszik szükségessé. Nagyság
rendüket pedig szemléletesen fejezi ki az a több tízezer tonna beépítendő 
anyag mennyisége, a kivitelezéshez rendelkezésre bocsátott forintösszegek 
milliós tételei, a szállításhoz szükséges költségfedezet, illetve több tízezer 
gépkocsi kilométer felhasználása, a műszaki munkagépek üzemóra kere
teinek nagysága és nem utolsó sorban a szak- és segédmunkaerő, vala
mint a tervezői és építésvezetői munkákat biztosító munkaerőszükséglet 
ezreket kitevő létszáma. 

Ezeket a munkákat hármas feladat szigorúan összenhagolt végre
hajtása mellett kell megoldanunk. A harckészültség, a kiképzés és a 
csapatkiképzések koordinált végrehajtását kell biztosítani a csapatvezetés
nek, olyan igények szem előtt tartása mellett, hogy az eddig elért ered
ményeket semmilyen vonatkozásban feladnunk nem lehet. 

A hadsereg felső vezetése biztosította mindazon feltételeket, melyek 
szükségesek a csapatépítkezések megfelelő mérvű és ütemű végrehajtásá
hoz. Rajtunk a sor, hogy a lehetőségeket valóra váltsuk. Igaz ugyan, 
hogy építési tapasztalataink nincsenek, mégis az érintett és érdekelt szer
vek megfelelő együttműködése és az akarat képesek elhárítani a felada
tok végrehajtásában felmerülő akadályokat. 

Mindenekelőtt tisztázni kell, hogy az építkezési feladatok végre
hajtásának jónéhány sajátossága van. Ezek közül csak néhányat sorolnánk 
fel, melyek várható következményei kifejezésre kell jussanak a tervek 
összeállításában, az organizációs tevékenységben és a mindenoldalú biz
tosítás előrelátó megszervezése mellett a kivitelezések végrehajtása során. 
Ilyen sajátosság, hogy az építkezések volumene minden csapatot érint, 
de nem egyenlő mértékben. Egyeseknél a hadtáp, másoknál a kiképzési 
bázisok építése lesz túlsúlyban. Amíg a hadtáp építkezések zömét a lak
tanyákon belüli építkezések teszik ki, addig a kiképzési objektumok 
építését alapvetően a lő- és gyakorlótereken kell végrehajtani. A hadtáp 
építkezések túlsúlyban a különböző jellegű és nagyságú épületek megépí
tését teszik szükségessé, a kiképzési objektumok építése elsősorban 
nagyobbmérvű földmunkák végrehajtását és elektromos vezetékrendszerek: 
telepítését igénylik. Amíg a hadtáp építkezéseket az igénybevehető erők 
és eszközök, valamint építési anyagok és energetikai források közelében 
kell végrehajtani, addig a kiképzési bázisok építése mindenekelőtt távo ... 
labb esik és rendszerint műszaki munkagép igényesebb A hadtáp épít
kezések kisebb területen, a kiképzési objektumok egymástól nagyobb 
távolságon, esetenként egymástól elszigetelten kerülnek végrehajtásra. 

Magasabbegységünknél megfelelően tisztáztuk a fenti sajátosságok
ból eredő feladatokat és terveink összeállitásánál kifejezésre juttattuk 
azokat. Az élet eddig igazolt bennünket, lényegében a munkák beindul
tak és alapvetően zavartalanul folytatódnak. 

Köztudott dolog, hogy a csapatépítkezéseket központilag biztosított 
műszaki kiviteli tervek, anyagok és célhitelek felhasználásával, továbbá 
bizonyos műszaki munkagépek alkalmazásával, a csapatok összességéből 
biztosított munkaerővel és a kifutó típusú gépjárművek felhasználásával 
a harci és politikai kiképzési tervekben erre biztosított időben kell végre-
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hajtani. Szükséges tehát az építkezések jó vezetésének megszervezése és 
folyamatos biztosítása. 

Némely kezdeti, kedvezőtlen tapasztalat figyelmeztetett minket is 
arra, hogy az építkezések megfelelő funkcionális szerveit létre kell hozni, 
a kötelmeket meg kell határozni és képessé tenni a szerveket kötelmeik 
felelős ellátására. Az történt, hogy egyes vállalati diszpoziciók tekinte• 
tében helyi okok miatt lazaság uralkodott. Vagy a vasúti szállítású 
anyagok rendeltetését az arra illetékesek nem ismerték, minek következ. 
tében a helyőrségbe érkező anyag nem a rendeltetési helyre került. Más 
alakulatnál azt láttuk, hogy a munkaerő biztosítása akadozik, ami hely
benjárást idézett elő, vagy a munka enervált üteméhez vezetett Más 
helyen viszont nekiláttak meglevő objekumok engedély nélküli lebon
tásához áttelepítési szándékkal, melyhez azonban anyagi fedezet nem 
állt rendelkezésre. Ismét másutt bátortalankodtak a kijelölt szanálás 
végrehajtásában, ami a munkatevékenység ütemére fékezőleg hatott. 

A csapat- és bázisépítkezések végrehajtásának irányítására maga
sabbegységünknél létrehoztuk az Építési Főbizottságot, felelős beosztású 
tisztek tevékeny részvételének biztosításával A csapatoknál létrejöttek 
a csapatparancsnokok mellett működő Építési Bizottságok kettős aláren
deltséggel, melyek egyrészt a csapat parancsnokának szerveként mű
ködve, másrészt a magasabbegység Építési Főbizottságának utasításait 
végrehajtva tevékenykednek. 

Az Építési Főbizottság elkészítette az „Építkezések összesített Terv"
ét, az építkezések végrehajtása feletti felügyelet gyakorlásához szüksé
ges „Havi munka- és ellenőrzései terv"-ét, létrehozta az egységes nyil
Vántartási rendszert, közreműködött a csapatok állományában levő 
építésvezetők és ép!tésztechnikusok szakmai felkészítésében, kidolgozta 
és megvalósítja az építkezések vezetéséhez szükséges információ rend
szerét, meghatározva a beszámoltatások, jelentések, értekezletek rend
szerét, rendjét és tartalmát, kidolgozta és megvalósítja a szervi határoz
ványokat a kötelmek meghatározásával, a felelősség egyértelmű kimon
dásával. 

Mi, az Építési Főbizottság munkáját abban határoztuk meg, hogy 
felelős a hármas feladat koordinálásáért, a csapatok részére szükséges 
műszaki kiviteli tervek és fő építési anyagok biztosításáért, valamint az 
utóbbiak helyőrségbe történő fennakadásmentes leszállitásáért, a gépi és 
technikai eszközök felhasználásáért, valamint a hatáskörébe tartozó ob
jektumok terveinek helyszíni adaptálásáért és a helyszínrajzok j óváhagyá
sáért. Szoros munkakapcsolatot tart fenn a seregtest Építési Csúcsbizott
ságával, a területileg illetékes EFÜ-vel és más anyagellátó szervekkel. 

A csapatok Építési Bizottságait felelőssé tettük a kiadott építési 
tervek tanulmányozásáért, a kivitelezés technológiai eljárásának rögzíté
séért, objektumok kitűzéséért, területi kisajátítások szükséges mérvben 
történő végrehajtásáért, és a jelentkező talajmechanikai vizsgálatok 
végrehajtásának biztosításáért, közvetlenül felelősek az építési határ
idők betartásáért, organizációs tervek elkészítéséért, a megfelelő szak
és segédmunkaerő biztosításáért, valamint az anyagok kezeléséért és 
időben történő biztosításáért. Biztosítja a balesetelhárítási, tűzrendészeti, 
egészségügyi és más fontos rendszabályok munkahelyen történő betartá-
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sát. Ellátja az egyes munkarészlegeket a megfelelő szerszámokkal és más 
szükséges munkaeszközökkel. 

Az Építési Főbizottság magasabbegységünknél űgy funkcionál, hogy 
biztosítja az építkezések centralizált veretését és a helyszínen nyújt se
gítséget vagy indirekt módon a feladatok végrehajtásához. Ennek meg
felelően minden héten összegyűjti az építkezésekkel kapcsolatos informá
cióit, ezeket rendszerint elemzi, intézkedéseket foganatosít és tárolja 
azakat. 

Minden hónapban egy alkalommal bizottsági értekezleten beszámol
tatja az Építési Bizottságok elnökeit, előre kiadott kérdések alapján, a 
tárgyhóban végzett munkáról és a következő hónap tervezett feladatai
nak biztosítása érdekében megtett vagy tervezett intézkedésekről. 

A jelentéseket olyan igényekkel hallgatja meg, hogy felmérje a be
tervezett munkák állását, világosan lássa az elhárítandó akadályokat, 
könnyítsen a végrehajtás nehézségein és, hogy megfelelő elhatározásra 
jusson a rendelkezésre álló szakmunkaerővel való gazdálkodás realizá
lása kérdéseiben, illetve a központilag létrehozott szerelóbrigádok mozga-

, tásában. 

A h2iyszínen végzendő segítségnyújtás alapvetően kétirányú: szak
mai és szervezési feladatok megoldásának elősegítése. A szakmai segít
ségnyűjtásban tekintélyes részt vállalnak az EFÜ tervező mérnökei és az 
elöljáró szervek építési szakközegei. A szervezési feladatok elősegítését 
űgy hajtjuk végre, hogy minden - a magasabbegység bizottságai ellen
őrzésének végrehajtása során ellenőrzésre kerülnek a csapatépítkezések 
is. Továbbá az Építési Főbizottság maga is hajt végre helyszíni kiszállá
sokat, ellenőrzés és segítségnyújtás céljából. Az építkezések anyagi-pénz
ügyi ellenőrzéseit a hadtáp bizottsági anyagi ellenőrzései is kézben tart
ják. 

Mindez persze az építkezések vezetését irányító funkcionális szervek 
működését szabályozó tevékenység. E mellett nem szabad megfeledkezni 
a tulajdonképpeni munkák végrehajtásáról. Az Építési Bizattságnak rá
hatást kell gyakorolni a munkavezetők és munkabrigádok megalakítására, 
szükséges munkaeszközökkel való ellátására, a munkahelyek előkészíté
sére, a beépítésre kerülő anyagok időben történő biztosítására. A munka
vezetőinek biztosítani kell a részhatáridők és teljesítményi normák, va
lamint technológiai utasítások betartását. Biztosítani kell a munkásvé
delmet és a személyi állomány minden oldalú ellátását. 

Szükséges megjegyezni, hogy az építkezések végrehajtása nem korlá
tozódhat az Építési Bizottságok munkájára. Ezen nagyvolumenű munkák 
végr~hajtásának az egész csapat ügyévé kell válni. Ezért a vezetés és 
irányítás feladatait is csapatszintű központi feladatnak kell tekinteni. 
Meg kell tanulni parancsnokainknak is az ilyen jellegű tevékenység 
tervszerű irányítását, annál is inkább, mert mint ismeretes - jelenleg -
közelebbről kétéves időszakot átfogó építkezések végrehajtásáról van 
szó, amely azonban további távlatokban is folytatódhat. Az Építési Fő
bizottság tevékenységét szabályozó Szervi Határozványokat elkészítettük, 
melyet röviden a következőkben ismertetünk. 
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1. Az Epitési Föbizottság feladata: 

Irányítja a magasabbegység alárendeltségébe tartozó - bázis - és 
csapatépítkezést folytató - egységek Építési Bizottságait elvi és gya
korlati síkon. 

A magasabbegységre vonatkozó összes építési feladatot koordinálja 
a harckészültségi és kiképzési feladatokkal. Gondoskodik, hogy az enge
délyezett építkezések végrehajtása a harckészültség magas szinten tar
tását, illetve a kiképzési feladatok végrehajtását hátrányosan ne befo
lyáaolja. 

Intézkedík arra, hogy az építkezésekhez szükséges műszaki kiviteli 
tervek, az előírt formában és méretben, a szükséges részletességgel idő
ben elkészüljenek. 

Intézkedik a Főbizottság az elkészített kivitelezési tervek elöljárók 
által történő jóváhagyására, és jóváhagyás után az Építési Bizottságok
nak való kiadására. 

Irányítja az építkezési ütemtervek elkészítését és ellenőrzi azok 
helyességét. 

Intézkedik az Építési Bizottságok felé, hogy az anyagszükségleti 
kimutatásokban szereplő anyagmennyiségek megrendelése (biztosítása) 
időben megtörténjen. Ha az anyag biztosításával kapcsolatban az aláren
delt Építési Bizottságoknak nehézségük támad, űgy a Főbizottság a meg
felelő polgári szerveken vagy a seregest építési Csúcsbizottságán keresz
tül eljár a probléma megoldására. 

Ellenőrzi és jóváhagyja az építkezések munkaerő szükségleti tervét. 
Ha szükséges, a rendelkezésre álló munkaerő állománynál átcsopor

tosításokat hajt végre, illetve központi brigádokat hoz létre, melyeket az 
építkezési ütemtervek szerint irányít. 

Ellenőrzi, hogy a nagyobb volumenű építkezéseknél - és ahol szük
ség van - az Építési Bizottságok rendelkeznek-e a szükséges munka
gépekkel és szerszámokkal. Amennyiben hiány mutatkozik, űgy átcsopor
tosítással vagy a rendelkezésre álló központi készletből biztosítja a szült
ségletet. 

Ellenőrzi, hogy az építkezésekhez anyagmozgatás végrehajtására 
szükséges szállítási tervnek megfelelően időben és mennyiségben rendel
kezésre állnak-e a szállító eszközök. Szükséges esetben intézkedik az 
építkezést folytató alárendelt egység a szállítóeszközök biztosítására, 
illetve, ha ez nem lehetséges, űgy saját tartalékából utal ki járműveket 
a szállítások végrehajtására. 

2. Az Epitésl Föblzottság felelös: 

Az építkezést folytató egységeknél a harckészültség, a kiképzés, a bá
zis- és csapatkiképzések összehangolásáért. 

Az engedélyezett (jóváhagyott) építkezések a terveknek megfelelő 
időre, a műszaki követelményeknek megfelelő minőségben való elkészíté
séért. 

Az alárendelt építési bizottságok betartsák az MNHF Elhe. és Beruh. 
csf. 8. sz. intézkedésében foglaltakat. 
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3. Az Építési Főbizottság munkarendje: 

Minden héten pénteken fogadja az Epítési Bizottságok jelentését 
távbeszélőn. Ennek tartalma: az elmúlt héten végzett munka, a követ
kező héten végzendő munka, és az esetleg felmerülő akadályozó tényezők. 

Havonta egy alkalommal - esetenként meghatározott időben -
szóban beszámoltatja az Epítési Bizottságokat az egyhónapi időtartamra 
tervezett és elvégzett munkák állásáról. 

A havi beszámoló meghallgatása után megszabja az Epítési Bizott
ságok részére a következő hónap fő feladatait. 

Hetenként egy alkalommal főbizottsági ülésen megtárgyalja az alá
rendeltek pénteki jelentéseit. 

Bázis- és csapatépítkezések vonatkozásában együttműködik a Kikép
zési Főcsoportfőnökséggel, az Elhelyezési és Beruházási Csoportfőnökség
gel, a Seregtest Csúcsbizottsággal és a területileg illetékes Elhelyezési 
Felügyelőség parancsnokával. 

A fentiek részére esetenként jelentést, illetve tájékoztatást ad az 
építkezések vonatkozásában. A Seregtest Csúcsbizottságnak kéthavonként 
jelentést tesz az építkezések állásáról. 

A főbizottság a szakmai és vezetési színvonal emelése céljából az 
Építési Bizottságok részére előadást (esetleg meghívott szakelőadó be
vonásával) filmvetítést (szakmai tárgyú filmek felhasználásával) és kon
zultációkat szervez. 

A magasabbegység által az alárendelteknél végrehajtásra kerülő 

bizottsági, cél- és szakmai (fegyvernemi) ellenőrzések alkalmával - a 
területileg illetékes Elhelyezési Felügyelőség szakközegeinek bevonásá
val a helyszínen ellenőrizni a terv építési és műszaki követelményeinek 
megfelelő menetét. 

A Szervi Határozvány végül kitér a Főbizottság egyes tagjainak fel
adataira, az előzőekben kifejtetteknek megfelelően. 

A Szervi Határozvány jelen formáját, de főleg tartalmát nem tekint
jük véglegesnek. Továbbfejlesztését az életből vett tapasztalatok útján 
kívánjuk végrehajtani úgy, hogy az megfeleljen a gyakorlati élet köve
telményeinek. 

Ami a csapatkiképzések vezetésének megszervezését illeti, bizonyára 
másoknak is vannak jó tapasztalatai. 

Jó lenne azokat megírva, széleskörű tapasztalatcserét folytatni, e 
fontos munkaterületnek hatékonyabb átfogása céljából. 
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