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A vezetés céltudatossága 

A vezetés komplex tevékenység. A csapathadtáp vezetésében ez azt 
jelenti, hogy a gazdasági tevékenység irányításában az általános vezetési 
szempontok és követelmények egyaránt érvényesülnek. Az egyes veze
tési döntéseket úgy kell meghozni, hogy azok a komplex szemlélet
mód valamennyi tendenciájával egyezzenek. 

Vizsgálódásunkat azzal a kérdés felvetéssel kezdjük, hogy milyen 
szempontokat kell figyelembe venni a csapathadtápot alakító döntések
nél: 

1. Az adott egység erkölcsi-politikai állapotának szilárdítása fr::1-
nyába hat-e. 

2. Elősegíti-e a harckészültség teljes fenntartását. 

3. Növeli-e a kiképzés hatékonyságát. 

4. Előmozdítja-e a katonák életkörülményeinek fokozatos javítását. 

5. Megfelel-e a gazdaságosság és ezen túlmenően a népgazdasági ér
dek követelményeinek. 

A vezetői munka általános irányát a vezetés koncepciója határozza 
meg. Ez a csapathadtáp gyakorlati vezetésében a következőkben jut ki• 
fejezésre. 

Az elöljárók parancsaiban, intézkedéseiben meghatározott elvi köve-
telmények és a gazdálkodás általános helyzetének elemzése alapján min- , 
den gazdálkodó, középirányító és felsőbb irányító szerv időszakokra 
megállapítja a vezetés fő feladatait. Ezek a fő feladatok az 1-2 évre, 
kiképzési időszakokra kiadott hadtápjellegű intézkedésekben kel"ülnek 
megfogalmazásra. Ezek szellemében, de a konkrét körülményeknek meg-
felelően a negyedéves, havi tervezés során is rögzítik az adott szakasz 
fő feladatait. E fő feladatok helyes megállapítása, de főleg a gyakorlat-
ban való érvényesítése néhol még rendkívül alacsony színvonalú. Az 
1968 és 1969 években lefolytatott felügyeleti szemlék tapasztalatai iga-
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zolják, hogy néhány egységnél, magasabbegységnél a fö feladatok meg
határozása általános, gyakran üres, sok esetben az elöljáró által megsza
bottak mechanikus átmásolásán alapul. 

Ha a fő feladatokat nem vezető testület alapos elemző, tanácskozó 
munkája alapján határozzák meg, a gazdálkodási tevékenység területein 
a fő szempontok nem is érvényesülnek egységesen, sőt a vezetés kon
cepcióját jelentő fő feladatokat még a közvetlen munkatársak sem is
merik. A vezetés ilyen koncepciótlanságából az következik, hogy a gaz
dálkodó egységnél a munkának, a mechanizmusnak nincs egységes 
arculata, a különböző gazdálkodó és anyagellátó ágazatok más-más irány
ban, más-más követelmények kielégítése érdekében dolgoznak. Az ilyen 
egységeknél nem feszes az ellenőrzés, nem koordinált az irányítás, sok 
a határidő túllépés, a szolgálatiág-vezetők kapkodnak, gyakoriak a sza
bálytalanságok, rossz a viszony a parancsnoki állomány és a hadtápszol
gálat között és nincs meg a gazdálkodást irányító szervek megfelelő te
kintélye. 

Vezetéselméleti szakkönyvekben egyre több szó esik a vezetés stra
tégiájának és taktikájának kérdéséről. Ezt a problémát összhangba hoz
hajtuk a vezetési koncepció, a megállapított fő feladatok és azok konk
rét végrehajtási módszereinek kérdéseivel. Az adott egység hadtápjának 
vezetésében érvényesülő stratégiát és taktikát azonban ettől függetlenül 
elsősorban mint a hosszútávú és rövidtávú vezetési módszert kell értékel
nünk, és nem szabad összetéveszteni a vezetés koncepcióját, mely első
sorban tartalmi fogalom. 

Az adott egység hadtápjának vezetése a vezetési koncepció során 
meghatározott fö feladatok teljesítésének teljes időtartamára meghatá
rozza a vezetői tevékenység fő módszerét, azaz az irányító munka döntő 
láncszemét, a vezetés munkamegosztását, szervezeti mechanizmusát, a 
különböző kapcsolatok tartalmát és rendszerét, a tájékozódás minőségét, 
n1ennyiségét és időbeni sűrűségét stb. Az egység ágazati területeken, 
valamint részidószakokban e stratégián belül a vezető a munkaerő át
csoportosítása, a tartalékképzés, a személyi kapcsolatok területén ve
zetési fogásokat, vezetési taktikát alkalmaz. 

Nézzünk példát a koncepció, a stratégia és taktika kapcsolatára. 

Valamely magasabbegység vagy egység két éves feladatul tűzi ki a 
személyi állomány életkörülményeinek minden területen való javítását 
és felemelését egy meghatározott szintre. E fő feladat, mint koncepció 
át kell hassa a vezetés minden területét az adott időszakban. 

A stratégia kialakításánál a hadtáphelyettes elsősorban fő területként 
az élelmezési és elhelyezési szolgálat kooperációjának irányítását tűzi ki 
célul, e szolgálatokat és a kisegítő gazdaságot közvetlen irányítása alatt 
hagyja, a többi szolgálati ágak vezetését helyettesén keresztül valósítja meg. 
Az építőipari vállalatokkal, elhelyezési felügyelőséggel, termelőszövetkeze
tekkel rendszeres és állandóan kapcsolatot tart a kölcsönös segítés lehető
ségeinek fenntartása érdekében. A társadalmi szerveket rendszeresen tájé
koztatja a célkitűzés végrehajtásáról, javaslatot tesz a pártszervek felé 
az életkörülmények helyzetének megtárgyalására, és a parancsnoktól e 
területen teljes hatáskört kér. 
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Taktikai lépésként a KISZ védnökségét kéri bizonyos építkezések, 
átalakítások végrehajtására, egyes parancsnokokat mintakörletek berend
dezésén keresztül élenjáró szintre hoz, jutalmazásra, premizálásra java
solja az e téren jelentős eredményeket elért tiszteket, politikai tájékoz
tatókat és információkat tart különböző kérdésekben stb. 

A vezetői időszükséglet és a munkarend problémája 

Minden szintű parancsnok, de főleg a csapathadtápban dolgozó tisz
tek állandó problémája az időhiány. Ez a kérdés különösen a legutóbbi 
5-6 évben jelentkezik kiélezetten. Az időhiányt - főleg az alsóbb gaz
dálkodó szerveknél - elsősorban a vezető, illetve tiszti állomány létszá
mának növelésével kívánják megoldani. Ez az út tapasztalatok és „Parkin
son törvénye" alapján a munka elbürokratizálódásához vezet és nem 
szünteti meg a vezetői túlterheltséget. 

Mi az oka az utóbbi években jelentkező panaszoknak? 
Előző cikkemben már utaltam az úgynevezett információ válságra. 

A vezető döntéseihez bármely szinten ma számos befolyásoló tényező, 

adat, mutató stb. szükséges. Ezek beszerzése, feldolgozása, rendszerezése 
és tovább jelentése önmagában is nagymennyiségű munkát jelent, de 
maga a döntés előtt alaposan mérlegelni kell. Ma a csapathadtápban 
részben jelentős munkatöbletet jelent az elvi anyagok, rendeletek, nyil
vántartások, statisztikai elemzések tanulmányozása, de plusz munkához 
vezet az az adatszolgáltató tevékenység is, mely az elöljáró felé irányul. 
E válságot csak a vezetői tevékenység magas szervezettségével az infor
mációk és ismeretek leszűrésével, áttekinthető tervező munkával lehet 
megoldani. 

A vezetői tevékenység perspektivikus (távlati), illetve operatív tény
kedésre oszlik fel. 

Az ezred hadtáptörzsek munkájának e szempontból történő felosztá
sát, csoportosítását és a tervezési területeket az 1. sz. melléklet ábrázolja. 

A helyes munkarend tulajdonképpen a bizonyos időszakokban vissza
térő megismétlődő, mondhatni állandó feladatok elvégzéséhez szükséges 
idő meghatározása. Naponta állandóan visszatérő feladat az ezred had
tápjában többek között az aláírás, az elhelyezési körlet objektumainak 
lejárása, a nyilvántartások naprakészsége érdekében történő folyamatos 
adminisztrációs munka, magasabb szinten rendeletek, folyóiratok tanul
mányozása stb. Hetenként ismétlődő feladat a referálás, eligazítás, törzs
értekezlet stb. és havonta is jelentkeznek ismétlődő feladatok. Ezek 
állandó időbeni csoportosítása, ésszerű, átgondolt elrendezése jelenti a 
munkarendet. Ezen a téren számos zavarral, rendszertelenséggel talál
kozunk. Az egyik felügyeleti szemlén ellenőrzött ezrednél az élelmezési 
szolgálatvezető tevékenységére az volt a jellemző, hogy az okmányjellegű 
munkához naponta háromszor fogott hozzá és azt ilyenkor 1-1 óráig 
végezte. A közte levő szünetekben kiszaladgált a konyhára, ellenőrizgette 
a vételező gépkocsit, újra ellenőrizte az étkezéseket stb. Az időrendnek 
egyik hibája tehát az, hogy az elfoglaltság nem körültekintően van meg
állapítva, nem biztosítja egy-egy kérdéssel való huzamos, nyugodt fog
lalkozást. 
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Az időbeosztások másik hibája, hogy nem alkalmazkodik a vezetői 
munka általános természetéhez. Ilyen hibák eredményeként mutatkozik 
meg, hogy egyes helyeken az úgynevezett napi pontosításokat (ha erre 
egyáltalán szükség van) a munkaidő utolsó negyedórájában tartják. 
Ilyenkor mindenki haza akar menni, nézi az óráját, ezért a megbeszélés 

.,.,,,- mélysége teljesen hiányzik. 
A munkarend felépítésénél arra is ügyelni kell, hogy az aktív jel

legű tevékenységet tegyük a fáradékonyabb időszakokra és a különböző 
elméleti, elvi anyagok tanulmányozását, elemző munkát, tehát a bizo
nyo:, fokig passzív vezetői tevékenységet a szellemi pihentséghez közelebb 
álló időszakokra. Az állandó munkarend csak akkor jó, ha megfelelő 
hézagokat biztosít és tartalék idővel rendelkezik. A tartalék időket fent 
kell tartani az állandó munkarendre épülő operatív tervezésben is. Az 
állandó munkarend által biztosított hézagokat azonban időszakos munka
terveknek kell kitölteniök. 

A megfontolt, körültekintően elkészített munkaterv sok esetben ké
pes áthidalni a vezető túlterheltségét, és el lehet a feladatokat úgy ren
dezni, hogy mindenre jusson idő. Ehhez azonban az kell, hogy az adott 
gazdálkodó egység szintjén ki legyen alakítva a havi munkatervezés 
általános metodikája, rendszere, melynek keretében az összes szükséges 
tényezőket figyelembe lehet venni. Nagyon sok helyen a havi munka
terv elkészítése formálisan történik, a havi elöljárói tervek mechanikus 
másc,18.sán alapul és éppen ezért az első héten mindjárt fel is bol'u1. Az 
Hyen vezetők lobogtatják munkatervüket és arra hivatkoznak, hogy az 
állandóan ütközik, és azért nem tudnak dolgozni. A helyes önbírálat az 
lenne, ha úgy lobogtatnák munkaterveiket, hogy amiatt nem tudnak 
dolgozni. 

Az éves (időszakos) tervek elkészítésénél már kevesebb tényezőt kell 
figyelembe venni. E tervek kialakításában azonban hatékonyabb szerepe 
van az elemzésnek, az alárendeltek tervező munkájának, sőt a közép
szintű (pl. hadosztály vonatkozásában) tervezés lényegében az alárendel
tek által megalkotott végrehajtási tervek és az elöljáró által kiadott 
vezetési te1·vek összhangba hozásából áll. Ennek megfelelően egy 
magasabbegység hadtáptörzs időszakos munkatervének elkészítésében a 
következő sémát figyelhetjük meg: 

--------~Alárendelt egységek szolgálati 
+ 

Eves értékelés összeállítása. 
T 

Kidolgozott éves naptári terv. 
t 

ágainak éves tervei. 
1 

+ 
+--Szolgálati ágak éves tervezése. 

Intézkedés, a terv elvi oldalainak 
meghatározása. -----------

t 
Az éves terv összeállítása. -~-Az alárendelt egységek összefog

lalt munkatervének összeállítása. 

A tudományos és tapasztalati szempontból helyesen kialakított 
nmnkarend, továbbá a tájékozódás, feladatmegszabás és ellenőrzés rend-
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szere állandóan ismétlődő algoritmust biztosít az elöljárókkal, együtt
működő szervekkel, beosztottakkal való közvetett és személyes érintke
zésében és ez az algoritmus biztosítja, hogy a vezető személyes távolléte 
esetén is az adott mechanizmus helyes ütemben, irányban működik 
tovább, 

A csapaüiadtó.p irányításában jelentkező algoritmikus rendszer bizto
sítja a szolgálatok állandó vezetettségének katonai követelményét és a 
legoptimálisabb gazdálkodási döntésekhez szükséges információk meg
létének gazdasági követelményeit. 

Az állandó vezetettség természetesen éppen a megfelelően szabályo
zott rendszerben nem jelenti a beosztott személyek állandó, kapkodó, 
sokszor zaklatás jellegű ellenőrzését, beszámoltatását. 

A helyesen szabályozott rendszerben az előré megszabott feladatok 
teljesítéséről való tájékozódás és iránymegszabás lehetősége biztosítva 
van, A végrehajtásról a feladatot megszabó hadtáphelyettes vagy hadtáp
tiszt optimálisan szabályozott időközökben tájékozódik és abban az eset
ben, ha az itt nyert információk az eredetileg megszabott iránytól való 
eltérést mutatják, kiegészítő intézkedésekkel kell a tevékenységet az 
eredeti irányba terelni. 

Szabályozoti és szabályozatlan tevékenysél' 

A vezcksi mechanizmussal kapcsolatban kifejtett álláspontunkat az 
élet egy sor egység, magasabbegység, intézmény életében bizonyította, 
A megfelelő szinten szervezett vezetői munka biztosítja, hogy minden 
beosztott meghatározott időre ismerje feladatát, a gépezet automatikusan 
n1űködjék és ezáltal a vezető jelentős ideje szabaduljon fel. 

Jól beolajozott hadtáptörzsben a hadtáphelyettesnek mind keve
sebbet kell ioglalkozni személyes, operativ vezető fevékenységgel, és 
ezáltal mind nagyobb lehetősége van jelentős, távlati döntésekhez szük
séges információk megszerzésére, azaz elemzésre, ellenőrzésre, dokumen
tumok tanulmányozására stb. 

Az ideális helyzet az, amikor a szabályozott rrtunkarendtól, tervek
ben, parancsokban és a szabályzatokban meghatározott feladatoktól 
nincs eltérés és a hadtáphelyettesnek úgyszólván egyáltalán nem kell a 
munka menetében belefolynia, Az ilyen ideális állapotra vonatkozik a 
munka természete szerinti időelosztás alábbi grafikus változata, melyet 
csapathadtáp törzseknek az ideális munkarenddel kapcsolatos vélemé
nyének összegezéséből, spekulatív úton alakítottam ki, ezért nem tapasz
talati, méréseken alapuló adatokat tükröz, 

Az ábrán azt kívántam érzékeltetni, hogy a gazdálkodás vezetésé
ben és végrehajtásában a különböző szinteken milyen arányban jelent
kezik a vezető személyes, manuális tevékenysége, operatív irányító mun
kája, ellenőrző funkciója és az elvi jellegű tevékenység. Ezek az elvi 
arányok vezetői elképzelések alapján alakultak kL 

Ugyanakkor a valóság, - melyet az egyik magasabbegységünknél 
és alárendeltjeinél végrehajtott vizsgálat és mérés alapján kaptunk -
az alább bemutatott grafikonon fejeződik ki, ahol a szabálytalan, görbe 
vonalak az általános koncepció és rendszer hiányát demonstrálják, 
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Az ábrán jelentkező görbe vonalak elsősorban a meghatározott kon
cepcói és rendszer hiányát bizonyítják. 

Nyilvánvaló, hogy a vezető napi vagy heti időbeosztására nem lehet 
receptet adni. A munkarenddel, a vezetés funkcióival, a szabályozott és 
szabályozatlan tevékenységgel kapcsolatos fejtegetéseink után azonban 
ebben a vonatkozásban is levonhatunk néhány következtetést: · 

- az egyes személyek munkarendjét úgy kell kialakítani, hogy a 
kapcsolódó feladatok egymásba follyanak és ne kelljen váratlanul jelent
kező üres időket kitöltögetni; 

- a munkarend felépítésénél nem szabad az egyes gazdálkodással 
kapcsolatos feladatokat elaprózni, hanem azokat (pl. a nyilvántartások 
vezetését) a napon belül legkedvezőbb időben, de egyszerre és egyfolytá
ban kell végezni; 

- ne érintkezzünk indokolatlanul sokszor, különféle formában a 
beosztottakkal, hanem a különböző tevékenységi formákat figyelembe 
véve igyekezzünk azt egy-egy alkalomra sűríteni; 

3 
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- meghatározott módon kell kialakítani a szabályozott, szabályozat
lan és szabályozott operatív (tartalék) tevékenység arányát. Bizonyos 
tapasztalatok szerint az ezredhadtápban ezek az arányok egy átlagos, az 
egész napot igénybe nem vevő, helyőrségben eltöltött gazdálkodási nap 
vonatkozásában a következőképpen alakulhatnak: 

szabályozott tevékenység 
szabályozatlan tevékenység 
szabályozott operatív 

50% 4 -4,5 óra, 
20% 1,5-2 óra, 
30% 2 -3 óra. 

A gyakorlatban olyan változat alakulhat ki, hogy a reggel végre
hajtott helyszíni tájékozódás (operatív) után az adott szolgálatiág-vezető 
vagy hadtáphelyettes az egész délelőtti időben a munkatervben részére 
meghatározott hosszabb tevékenységet-igénylő feladatát végzi (szabályo
zott). 

A napi kiképzési idő közvetlen befejezését megelőző és kővető, úgy
nevezett déli időszakban lehetőség van az előző nap vagy aznap reggel 
felgyülemlett aprólékos teendők elvégzésére, posta átnézésére, egyes al
egységek, illetve hadtápobjektumok futó meglátogatására, rövidebb ellen
őrzésekre (szabályozatlan tartalék idő). 

A napi munkaidő végét megelőző 1-11 órában a beosztottakkal való 
kapcsolatfelvételt, referálást, aláírást, levezetett nyilvántartások ellen
őrzését, tárgyalásokat, külső szerveknek végzendő ügyintézést célszerű 
beállítani (szabályozott operatív). 

A heti munkaidő felosztásánál (helyőrségben töltött, alapjában 
gazdálkodási tevékenységgel foglalkozó munkahét) a következő arányok 
alakultak ki : 

szabályozott 
szabályozatlan 
szabályozott operativ 

60% 
15% 
25% 

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hét három-négy napjára meg
határozott, havi munkatervben rögzített vezetői tevékenységet célszerű 
tervezni. Egy-két napon meghatározott, de konkrét tartalommal az adott 
időszakban kitöltött operatív tevékenységet, ellenőrzést, feladatmeg
szabást, beszámoltatást tartunk, értekezletet folytatunk le, kb. egy na
pot az idejével helyesen gazdálkodó hadtáphelyettes szabályozatlan tevé
kenységre tartalékol. 

A tartal.ék időt a vezető két esetben kényszerül igénybe venni : 
a) ha a helyzet, a követelmények, az elöljárók vagy alárendeltek 

tevékenysége következtében rendkívüli feladatokat kell megoldani; 
b) ha .a vezetői tevékenységében időzavarba kerül. 

A csapathadtápban hosszú időt eltöltött tisztek tapasztalatai szerint 
a leggyakoribb időzavarok az alábbiakból adódhatnak: 

- a munkarend vagy a munkaterv megsértése, akár a hadtáphelyet
tes, akár a vele kapcsolatban levő más személyek részéről; 

- indokolatlan, álsűrgős ügyek (tehát szabályozatlan tevékenység) 
nem megfelelő időben történő rendkívüli intézése; 
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- az adott feladat végrehajtásához szükséges idő helytelen felmé
rése; 

- feleslegesen elnyújtott, sokszor feleslegesen összehívott értekezle
tek és rendezvények; 

- az adott foglalkozáshoz szükséges adatok hiányos és pontatlan 
volta; 

- ha a vezetőt rendszertelenül személyesen zavarják, állandóan 
csöng6 telefon felvételére kényszerül stb. 

Az elmúlt 4-5 évben, amióta a vezetés színvonalának megjavításá
val intenzívebben foglalkozunk, úgys,.ólván -valamennyi csapatgazdállrodó-

-- - - egységünknéCmár kialakult bizonyos fokú vezetői munkarend a hadtáp
törzseken belül. A vezetés higgadtságának biztosítása érdekében általá
nosan bevezették az úgynevezett reggeli eligazításokat. Ennek egyik for
mája az, hogy a hadtáp szolgálatiág-vezetők, hadtápalegységek parancs
nokai személyesen jelentkeznek a hadtáphelyettesnél, ahol egyesek 
közülük rövid konkrét feladatokat kapnak. Ez a reggeli eligazítás bizton
ságot ad a vezetőnek, s lehetővé teszi, hogy beosztottait figyelmeztesse 
feladataikra, meggyőződjön jelenlétükről, tájékozódjon napi tervezett 
tevékenységükről és felmerült váratlan feladatokban intézkedni tudjon. 

E reggeli eligazításoknak számtalan konkrét formája alakult ki. 
Ugyanakkor egyre inkább jelentkezni kezdtek e rendszer időszerütlen
ségére mutató hibák is. Említsünk meg ezek közül néhányat: 

- a reggeli eligazítások gyakran hosszabb ideig tartó értekezletté, 
rosszabb esetben „beszélgetéssé" alakultak át; 

- a reggeli eligazítás ténye valósággal ingerelte a hadtáphelyettest, 
hogy nem egészen megalapozott ötletek alapján intézkedésekkel halmozza 
el szolgálatiág-vezetőit és ezzel megnehezítse napi munkatempójuk betar
tását; 

- az eligazítás azokat is feltartotta, akik számára semmiféle feladat 
nem jelentkezett; 

- a reggeli eligazítás megnövelte a személyekkel fenntartott napi 
érintkezések számát. 

Olyan helyeken, ahol a szabályozott munkarend magas színvonalú, 
el lehet hagyni a reggeli eligazításokat és a rendszeres feladatmegszabást 
heti időszakra lehet korlátozni. Ennek ellenére fenn lehet tartani a napi 
érintkezés lehetőségeit meghatározott időben azokkal, akik részére kö
zölni való adódik. 

A gyakorlatban olyan belső munkarenddel is találkozunk, ahol a 
hadtáphelyettes a következő időszakokban foglalta le szolgálatiág-vezetőit: 

1. a reggeli eligazításkor, 
2, a hadtáphelyettes által a délelőtti órákban végrehajtott objektum 

és irodalátogatás alkalmával, 
3. a délutáni referálási vagy aláiratási időben, 
4, a munkaidő végén (jelentkezniök kellett a hadtáphelyettesnél). 

Többször megemlitettük a hadtáphelyettes, illetve szolgálatiág-vezető 
által a laktanya vagy objektum területén bizonyos időszakonként végre-
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hajtott helyszíni bejárást. Célszerűnek látszik ezzel a kérdéssel részlete
sebben is foglalkozni. 

Az úgynevezett „körmenet" a szabályozott operatív vezetői tevékeny
ség igen jó eszköze. Ilyen alkalommal az adott hadtáptiszt összesűrítve 
gyakorolhatja a vezetés számos funkcióját, tájékozódhat, kisebb jelentő
ségű kérdésekben döntésre juthat, utasíthat, a helyszínen ellenőrizheti 
intézkedéseinek folyamatos végrehajtását, szociális jellegű tevékenységet 
végezhet, beszélgethet beosztottaival, az egység katonáival stb. 

Ez a módszer egységeink nagy részénél már szokássá vált és meg
valósításának több konkrét formájával találkozunk. Van, aki rendszere
sen ugyanazon az ütvonaion, van, akt-egyedül, mások törzsükkel, egyesek 
azonos, mások mindig más időpontban szokták végrehajtani. 
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Perspektivikus munka 

A vezetés koncepciója, 
perspektivikus (éves, 
időszakos, két éves) 
célok kitűzése, módok 
mf'ghatúrozása, straté
gai megfogalmazása. 

,, 
' 

Egység hadtáp törzsek vezetői munkájának csoportosítása 

Tervezett, szabályozott tevékenység 

negyedévi, havi- munka / 

Az éves időszakos, 
perspektivikus tervek
ből és a folyamatos 
munka során felme
rült tényezőkből je
lentkező előre felmért 
és elemzett feladatok. 

Havi munkaterv, 
határidő előjegyzés. 

heti munka 

Nem önálló munka
tervezési időszak, a 
havi feladatok pontosí
tott végrehajtása és 
szabályozott operatív 
tevékenység megvaló
sítási szakasza. 

Havi munkaterv, 
határidő előjegyzés, 
a hétre külön meg
adott és pontosított 
feladatok eligazítás 
alapján. 

napi munka 

Az adott napra terve
zett feladatok végre
hajtása, mindennapos 
tevékenység, informá
lódás, döntések, havi 
terv pontosítása. 

Munkatervek, heti 
feladatpontosítás, 
előző napi rendkívüli 
feladatmegszabás. 

Időszakosan (félévenként, negyedévre, hónapra, hétre, napra) az állan
dóan visszatérő feladatokat hosszú időre tartósan meg lehet határozni, 
ezeket időben csoportosítani lehet és ennek alapján tartalék időt tar
talmazó állandó munkarend alakítható ki. 

--, 

----

•) 
,, 

1. sz. melléklet 

Szabályozatlan 
tevékenység 

Akadályelhárítással 
kapcsolatos operatív 
bea·,_:nfüozás, szabá
lyozatlan tevékenység, 
vó.ratlc.nul jelentkező 
fdadatok és problé
rr_~ k megoldása, azok 
végrehajtásának ellen
őrzése. 

Napi tartalék idő sza
bályozatlan tevékeny
ségre. 




