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A HADTAPBIZTOSITAS ELMl:LETE 

A magasabbegység és egység hadtáptörzsek 
(hadtáp törzsfőnökök, tervező-szervező tisztek) 
helye, szerepe és feladatai a hadtápvezetésben 

az AKHSZ időszakában 

Kap u s G y u l a ezredes és S á f ár B á l i n t alezredes 

Az pp alárendeltségébe tartozó magasabbegység hadtáp törzsfőnökök és 
tervező-szervező tisztek részére 1975 májusában módszertani foglalkozás került 
levezetésre. 

A foglalkozáson elhangzott előadásokból kivonatosan a következőket tart
juk célszerűnek közreadni. 

I. 

A hadtáptörzsek alapvető feladatai, a hadtáp törzs (törzsfőnök, tervező
szervező tisztek) helye és szerepe a hadtáp vezetésében. 

A hadtápvezetés fogalmát az MN 5232 htp. törzse által kiadott Módszertani 
Útmutató a következőképpen tárgyalja: 

,,A hadtápvezetés a csapatok vezetésének szerves, elválaszthatatlan része. 
A hadtápvezetés különböző szintű vezető szervek azon gyakorlati tevékenysége, 
amely az alárendeltek valamennyi tevékenységének folyamatos vezetésére, a 
meghatározott feladatok maradéktalan végrehajtására irányul azzal a céllal, hogy 
biztosítsa a csapatok harckészültsége, kiképzése és napi élete hadtápbiztosítására 
vonatkozó központi célkitűzések optimális megvalósítását; az anyagi· és pénz
eszközök tervszerű, gazdaságos, szervezett és szabályszerű felhasználását; vala
mint a hadtáp vezető szervek, egységek és alegységek felkészítését, folyamatos, 
tudatos és összehangolt működését". 

A hadtápvezetés fogalma egyben a vezetés legfontosabb feladatait is tartal
mazza. Ezek közül a következőt emelnénk ki: ,,a hadtápvezetés ... az aláren
deltek valamennyi tevékenységének folyamatos vezetésére, a meghatározott fel
adatok maradéktalan végrehajtására irányul ... ". Hogyan kapcsolódik ehhez a 
hadtáptörzs és m·i a szerepe abban, hogy a hadtápvezetés valóban ,,folya
matos" legy~n és biztosítsa a feladatok maradéktalan végrehajtását? 

A Táhoti Törzsszolgálati Utasítás egyértelműen rögzíti, hogy a ,,törzs a 
vezetés alapvető szerve. A törzs felelős ... a szilárd, állandó vezetésért. 
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Következésképpen a hadtáptörzs legfőbb kötelessége, hogy a követelmé
nyeknek megfelelően biztosítsa a hadtápvezetés valamennyi funkciójának meg
valósulását.1 

Tapasztalataink szerint ismételten szükséges áttekinteni a korszerű vezetési 
elvek tükrében a hadtáptörzsek helyét, szerepét a hadtápvezetésben, mert ezen 
keresztül lehetséges a törzsek irányításában meghatározó szerepet betöltő törzs
főnökök, hadtáp tervező-szervező tisztek vezető munkájának lényegét is tárgyalni. 

Mint ismeretes hadseregfejlesztésünk során a 6o-es évek elején került elő
térbe a parancsnokok munkájában jelentkező információ és feladatválság meg
oldásának halaszthatatlan szükségessége. A problémakomplexum megoldására 
való törekvés eredményeként került bevezetésre, a napjainkban már nélkülöz
hetetlen „helyettesi vezetési rendszer", amely a vezetés fő irányainak megfelelő 
szervezeti forma kialakítását jelentette. Ez a szervezeti megoldás nem a katonai 
vezetés specifikuma, mert a népgazdaság úgynevezett „nagy szervezetei" -ben ez 
a szervezés már előbb polgárjogot nyert. Ismeretes, hogy a nagyvállalatok vezér
igazgatóinak, igazgató helyettesei, főmérnöke stb. van az adott szervezet egyes 
fő tevékenységei irányításának önálló megoldására. 

Saját területünkön maradva a parancsnokok hadtáphelyettesei az adott 
szervezeten belül a hadtápvezetés közvetlen megvalósításáért felelősek, annak 
tartalmát jelentő valamennyi feladat eredményes megoldásának igényével. 

Ezt a sokrétű, komplex feladatot egyszemélyi felelősséggel, de nem egy
személyben, hanem törzsük segítségével valósítják meg. 

A vezetéstudomány elveit figyelembe véve - a vezetési kapcsolatokat ille
tően - többféle felosztás lehetséges. Altalában a vezetési rendszereket lineáris 
(vonalbeli, függelmi), ágazati, vagy funkcionális és törzskari rendszerre osztja 
fel. Ezek a vezetési modellek általában ma már nem „tisztán" jelentkeznek, így 
a katonai vezető szervek tekintetében is inkább ezeknek a vezetési rendszerek
nek a kombinációival találkozunk. 

A csapatok vezetésében és így a csapathadtápvezetésben is megtaláljuk a 
felsorolt rendszerek kombinációit. A vezetés hatékonyságának biztosítása érde
kében ma már elengedhetetlen ezen vezetési rendszerek követelte hatásköri, 
módszerbeli viszonyok ismerete. a vezetési szervezetek nyújtotta feltételek tu
datos kihasználása. 

Ha röviden áttekintjük a vezetéstudomány által tárgyalt vezetési rendszerek 
érvényesülését a csapathadtápvezetésben a következőket tapasztaljuk (magasabb
egység viszonylatban): 

Lineáris irány 

Törzskari irány 
Funkcionális irány 
Lineáris, funkcionális, 
törzskari irány 

Hadtáphelyettesek és az alárendelt 
hadtápegység parancsnokok 
Hadtáp törzsfőnök, hadtáp tervező-szervező tiszt stb. 
Szolgálatiág-vezetók 

Parancsnok és helyettesei (hadtáphelyettes) 

t Tágabb értelemben egység, magasabbegység hadtáptörzsről beszélünk és ez alatt 
az adott hadtápszolgálat törzse teljes vezető állományát értjük. Szűkebb értelemben a 
hadtáptörzs fogalmába hadosztálynál a hadtáp törzsfőnök, tervez6-szervező tiszt, ügy
kezelő: ezrednél a tervez6-szervez6 tiszt tartozik. A:z. anyag egyértelműen - és nem vé
letlenül - az előbbi értelmezés szerint tárgyalja a hadtáptörzs feladatait, mivel hely
telen lenne magasabbegység, de különösen egység szinten a hadtáptörzs fogalmát leszű
kíteni néhány személyre. 
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A táblázat jól tükrözi a helyettesek vezetésben betöltött sokrétű szerepét, 
ugyanakkor egyértelművé teszi a hadtáptörzsbe beosztottak törzskari és funkcio
nális vezetési irány szerinti megoszlását. 

A mi tapasztalataink szerint, ha a szolgálatág-vezetők megfelelő katonai és 
szakmai felkészültségűek, célszerű bevonni esetenként őket törzskari feladatok 
ellátásába is. 

A csapatvezetés egész rends::,erében az előbbi elvek alapján a hadtápvezetés 
elhelyezkedése a következők szerint ábrázolható: 

Elöljáró HTPH 

Funkcionális 
alárendeltség 

1 

HTPH 

Elöljáró PK 

PK 

Törzs 

Törzskari jellegű 
irányítási vonal 

Alt. h. 
Pol. h. 

----TECHNH 

Közvetett 
PK helyettesek (lineáris, funkcionális lineáris 

vonal törzskari) vonal 

1 Htp. és szakcsapatok 1 

1 

Közvetle n 
onal lineáris v 

1 Alárendelt csapatok 

A modell jól tükrözi a2t, hogy az egyszemélyi parancsnok az alárendeltek 
irányítását helyettesei bevonásával gyakorolja. 

Az elöljáró hadtáphelyettes irányító tevékenysége az alárendelt hadtáphe
lyettes felé részben közvetlen funkcionális vonalon, az elöljáró parancsnoki irá
nyon keresztül pedig az adott parancsnok felé a törzskar szerepéből kiindulva 
lineáris vonalon valósul meg. 



Az előbbiek után most már közelebbről célszerű vizsgálni a hadtáptörzsek 
irányítási rendszerét: 

Maeg.HTPH 

Törzskari I. helyettes a 
HTP TÖF 

1 

neáris vonal Li 
fea 

1 

Törzskar II. a szolgálati ágak 

1 

Funkcion 
(végrehaj 

ális vonal 
tás _ szabás (Terv-szerv ti.) 

i 
módja, f el tételei) 

(Fca. végrehajt'.ís részleteinek 
szabályozás jellegű szakirányítása) 

HTP egységek l-----'-----1 Alárendelt HTPH-ek 1 

'-----=:'--=----' 

Ez utóbbi modell jól segíti a hadtáptörzsek, ezenbelül a hadtáptörzsfőnö
kök (tervező-szervező tisztek) hadtipvezetésben betöltött helyének és szerepé
nek pontosítását. 

Jól kirajzolódik: 
- a hadtáptörzs törzskari és funkcionális elveken alapuló szervezeti fel

építése; 
- a hadtáptörzsfőnök helyettesítő és szervező szerepe; 
- a szolgálatiág-főnökök és tervező-szervező tiszt részletszabályozó fele-

lőssége. 

Tapasztalataink szerint az elmondott elvek érvényesítése minden esetben a 
hadtáptörzsek állományába tartozó hadtáptisztek és tiszthelyettesek felkészültsé
gétől és tapasztaltságától függően érvényesíthetők. 

Mindenképpen szükséges azonban hangsúlyozni, hogy a hadtáptörzsek haté
kony vezető tevékenységének alapfeltételét jelenti a felelősség és a hatáskörök 
egyértelmű elhatárolása és tisztázása. E tekintetben fontos szerepe van a „Szervi 
Határozvány" -ok alapos kidolgozásának, az abba foglaltak alkotó érvényesí
tésének. 

A hadtáptörzsek feladatai és kötelmei az érvénybelépett új alapszabályza
tok, a „Csapathadtáp Szabályzat" és a szakutasítások alapján a következőkben 
foglalhatók össze: 

- folyamatosan fenntartja a hadtáp alegységek állandó harckészültségét, 
mozgósítási készenlétét, ennek érdekében kidolgozza, naprakészen tartja és rend
szeresen egyezteti a harckészültségi és mozgósítási terveket; gondoskodik arról, 
hogy a harckészültség hadtáp rendszabályai, feladatai az alárendeltek terveiben 
kellő részletességgel szerepeljenek; 
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- kidolgozza és koordinálja az alárendelt és hadtápbiztosításban résztvevő 
vezető szervek, és szakcsapatok, alegységek háborús felkészítésére vonatkozó ter .... 
veket, okmányokat, tervezi, szervezi és irányítja a hadtápkiképzést; 

- folyamatosan tervezi, szervezi, irányítja az alárendeltek ellátását, munka
és életkörülményeik állandó javítását; 

- rendszeresen gyűjti, elemzi és feldolgozza az alárendeltek helyzetére vo
natkozó adatokat, gondoskodik a hadtáptörzsön belüli kölcsönös tájékoztatá
sáról; 

- az alárendelek helyzetére vonatkozó információk elemzése alapján bizto
sítja a parancsnok hadtáphelyettes tájékoztatását, előkészíti a parancsnok had
táphelyettes döntéseit, jelentéseit; 

- a parancsnok hadtáphelyettes követelményei, valamint az alárendeltek 
helyzetének elemzése, az elöljáró hadtáptörzstől, az összfegyvernemi törzstől és 
fegyvernemi tiszttektől szerzett információk alapján kidolgozza a hadtápszolgá
Jat vezetésének alapvető terveit, okmányait; 

- gondoskodik az alárendeltek feladatainak formába öntéséről és idejében 
történő lejuttatásáról; 

- folyamatosan ellenőrzi a feladatok végrehajtását; 
- figyelemmel kíséri az alárendeltek jelentési kötelezettségének teljesítését 

és biztosítja az elöljáró által elrendelt jelentések megfelelő minőségben és határ
időre való felterjesztését; 

- folyamatos együttműködést valósít meg az összfegyvernemi törzs, fegyver
nemek és szolgálatok tervezéssel, szervezéssel foglalkozó tisztjeivel; 

- előkészíti a hadtáphelyettesi értekezletek, rendezvények, foglalkozások 
anyagát, elvégzi a szükséges szervező munkát. 

* 
A hadtáptörzsek, előbbiekben vázolt, szerteágazó feladatai végrehajtásában 

a magasabbegységnél a hadtáp törzsfőnökre és a tervező-szervező tisztre alap
vető rész hárul: 

A Szolgálati Szabályzat 96., 97., 98. pontjai értelemszerűen vonatkoznak a 
hadtáp törzsfőnökre, tervező-szervező tisztekre is. 

Ezek közül csak néhány gondolatot emelnénk ki. 

,,AZ EZRED TÖRZSFŐNÖK AZ EZREDPARANCSNOK HELYET
TESE." ,,JOGOSULT ... ÖSSZEHANGOLNI ... A SZOLGALATIAG
FőNÖKÖK MUNKAJAT. 
... FELELŐS ... A HARCKÉSZÜLTSÉG ... EZENBELÜL MOZGóS!
TASI KÉSZSÉGE FENNTARTASAVAL KAPCSOLATOS TERVEK KI
DOLGOZASAÉRT ÉS A HARCKÉSZÜLTSÉGI FELADATOK BEGYA
KORLASANAK MEGSZERVEZÉSÉÉRT; ... A KIKÉPZÉS MEGTER
VEZÉSÉÉRT ÉS MEGSZERVEZÉSÉÉRT; A JAVASLATOK DÖNTÉS
HEZ VALÓ ELŐKÉSZ!TÉSÉÉRT; ... A TÖRZS TEVÉKENYSÉGÉNEK 
SZERVEZÉSÉÉRT; CÉLIRANYOS VÉGREHAJTASAÉRT; ÉS A TA
PASZTALATOK FELDOLGOZASAÉRT"; 

- ,,SZEMÉLYESEN IRANY!TSA A TÖRZS MUNKAJAT, GONDOS
KODJÉK A PARANCSNOK SZAMARA SZÜKSÉGES ADATOK BESZER
ZÉSÉRŐL, A PARANCSNOKI ELHATAROZASOK, PARANCSOK, UTA
S!TASOK FORMABA ÖNTÉSÉRŐL ÉS A VÉGREHAJTÓKHOZ TÖR-



TÉNŰ ELJUTTATASARóL; ELLENŐRIZZE AZOK VÉGREHAJTASAT; 
HANGOLJA ÖSSZE A ... FELADATOK VÉGREHAJTASAT." 

Az idézetből egyértelműen következik a hadtáp törzsfőnök joga, felelőssége 
és kötelessége is. 

Szabályzatunknak megfelelően a hadtáp törzsfőnök a parancsnok hadtáp
helyettes helyettese. 

A parancsnok hadtáphelyettes nevében joga és kötelessége intézkedéseket 
adni az alárendelt egységek parancsnok hadtáphelyettesei, a hadtápegység pa
rancsnokok és a szolgálatfőnökök részére a parancsnok hadtáphelyettes követel
ményeinek teljesítése, a kidolgozott tervek valóraváltása érdekében. (Termé
szetesen erről jelentenie kell a parancsnok hadtáphelyettesnek). 

A hadtáp törzsfőnök felelős a hadtáp/e/adatok végrehajtásáért, ezenbelül 
konkrétan és személy szerint a harckészültség és kiképzés állapotáért. 

Úgy véljük célszerű megvizsgálni, hogy miért főleg a feladatok végrehaj
tásáért felelős a hadtáp törzsfőnök. 

A különböző időtartamra (1 hónapra, 8 hónapra, 1 évre) készített és a 
parancsnok, vagy a parancsnok hadtáphelyettes által jóváhagyott tervek valóra
váltásában azért van nagy szerepe a törzsfőnöknek, mert egyrészt - mint a 
tervek és az alárendeltek helyzetére vonatkozó nyilvántartások „gazdája" - a 
törzsből a törzsfőnök elsődlegesen képes reagálni minden eltérésre, minden le
maradásra. Másrészt azért, mert a törzs munkája összehangolásának tartalmát a 
megszabott célkitűzések és feladatok teljesítése, illetve teljesíttetése képezi. Egy 
példával szemléltetve: a végrehajtásért való felelősséget: egy alárendelt a soron 
következő határidős jelentést nem terjesztette fel. A helyes eljárás nyilvánvalóan 
az, hogy a hadtáp törzsfőnök meggyőződik a mulasztás okáról, intézkedik a 
felterjesztésre és alkalmas időpontban más ügyekkel együtt jelenti azt a pa
rancsnok hadtáphelyettesnek. Tehát megköveteli a végrehajtást és nem hárítja 
át ennek gondját, terhét a parancsnok hadtáphelyettesre. 

Itt szeretnénk - az előbbi példát ismét felhasználva - megemlíteni a pa
rancsnok hadtáphelyettes és törzsfőnöke közötti helyes munkamegosztás szük
ségességét. 
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Ehhez azt kell figyelembe venni, hogy a törzsfőnök a maga 
területén személyében felelős vezető. Önálló munkaterülete van, 
amely szorosan kapcsolódik a parancsnok hadtáphelyettes vezetó
tevékenységéhez, azzal szerves egységet alkot. 

A törzsfőnöki munkát illetően két végletet különböztethetünk 
meg. 

Az egyik véglet, amikor a törzsfőnök is, a parancsnok hadtáp
helyettesre tartozó feladatokat akarja megoldani, ezzel szemben el
hanyagolja a döntések előkészítésével, a törzs alapvető feladataival 
összefüggő tevékenységek elvégzését. Az ilyen törzsben gyenge a 
munkaszervezés; az előrelátó, tervszerű előkészítő munka hiánya 
miatt gyakori a kapkodás, a tűzoltó munka. A külső szemlélő szá
mára úgy tűnik „két dudás van egy csárdában". 

Ennek ellenpólusa, amikor a törzsfőnök nem találja meg a 
saját munkaterületét, mindenben utasításra vár, a legkisebb rész~ 
kérdésben is csak a parancsnok hadtáphelyettesnek történő jelentés 
után mer intézkedni, állást foglalni. 



A hadtáp törzsfőnök további feladatát képezi a szolgálat főnökök mun
kájának koordinálása. Lássunk erre is egy egyszerű példát. 

Az időszakos munka- és ellenőrzési terv kidolgozásának határidejét, általá
nos követelményeit a parancsnok hadtáphelyettes határozza meg. Azt viszont, 
hogy a terv kidolgozása érdekében melyik szolgálat főnök mikorra és milyen 
feladatot végezzen el, milyen adatot szolgáltasson, a hadtáp törzsfőnök szemé
lyenként köteles meghatározni. 

A hadtáp törzsfőnök felelős a vezetési okmányok elkészítéséért, a parancs
nok hadtáphelyettes döntéseihez szükséges adatok előkészítéséért, a különböző 
jelentések kidolgozásáért. 

Joggal elvárhatjuk a hadtáp törzsfőnöktól, hogy mindenkor képes legyen 
jelenteni a parancsnok hadtáphelyettesnek: 

- az alárendeltek részére megszabott feladatok végrehajtásának helyzetét, 
különös tekintettel a harckészültség és kiképzés helyzetére, a gazdálkodás főbb 
mutatóira, a hadtápállomány káderhelyzetére, erkölcsi-politikai állapotára; 

- továbbá a saját tervekben a szolgálati ágakra és a törzsre háruló felada
tok teljesítésének helyzetét; és végül 

- legfontosabb következtetéseit, javaslatait. 

Természetesen erre csak akkor képes, ha megfelelően kialakított informá
ciórendszerrel rendelkezik, mind az alárendeltek, mind az elöljáró hadtáptörzs 
irányában. Ennek kialakításához kedvező alapot biztosít a „Módszertani Útmu
tató" -ban elrendelt „Adattár" rendszer. Nyilvánvaló, hogy az egyes részterüle
tekről a szolgálat főnökök rendelkeznek a legrészletesebb információkkal, saját 
szakterületükre nekik kell javaslatot tenni, azonban a hadtáp egészére jellemz.ó 
általános tendenciákat a komplexebb áttekintés következtében a hadtáp törzs
/önök képes felismerni. Ezért szükséges, hogy a harckészültség és kiképzés mel-

; lett a hadtápbiztosítás többi fontos éerületéről is áttekintéssel, kellő informált
sággal bírjon. 

Az előzőekben említett követelményekből döntő a hadtáp törzsfőnök és a 
hadtáptörzs behatárolt rendszerű informáltsága. Nem részletezve a kérdést, az 
ellenőrzéseink során számos esetben tapasztalunk olyan negatív példákat, mint: 
a hadtápkiképzés végrehajtása helyzetismeretének hiánya stb. 

Elengedhetetlen követelmény az is, hogy a hadtáp törzsfőnök a szükséges 
mérvben idóben tájékoztassa a· szolgálat főnököket abból a célból, hogy szak
mai munkájuk kellően megalapozott legyen és az ellátással kapcsolatos tevé
kenység ne „légüres térben" folyjon. 

Persze ennek a problémának két oldala van. Legalább olyan fontos, hogy 
a hadtáp törzsfőnök a szakfeladatokról tájékozott legyen. Sót ezt a gondolat
menetet tovább folytatva, a szolgálatiág-vezetők a törzsfőnök munkájához csak 
akkor tudnak használható adatokat szolgáltatni, ha ők is benne élnek az ese
mények forgatagában, ha pontosan tudják mi, miért és mikor történik. 

Azt is látni kell, hogy a parancsnok hadtáphelyettes ezt a tájékoztató, értel
mező, koordináló szerepet csak egy bizonyos mélységig töltheti be. A parancs
nok hadtáphelyettes is tájékoztat alapvetőbb kérdésekben esetenként, de első
sorban dönt, és intézkedni csak jól előkészített, összefüggéseiben is megvizsgált, 
reális javaslatok alapján lehet. Ebben van nagyon fontos szerepe a hadtáp
törzsnek. 

71 



Néhány gondolattal kívánunk csak kitérni a hadosztály tervező-szervező 
tisztek munkájára. 

Szerepük elsősorban a törzsre háruló feladatok adminisztratív részének el
végzésében van. Ez a munkakör nagyfokú helyzetismeretet biztosít számukra és 
így nem egy esetben képesek a törzsfőnök helyettesítésére is. Nyugodtan kije
lenthetjük, hogy egy hadosztály tervező-szervező tiszti beosztás 2-; év alatt 
nagy elméleti és gyakorlati felkészültséget biztosít a betöltő fiatal tiszt számára. 

Fontos annak hangsúlyozása, hogy a tervező-szervező tisztnek is önálló 
munkaterületet kell meghatározni és feladatait konkrétan körül kell határolni. 
Ez a hadtáp törzsfőnök feladata. 

Célszerűnek látszik az a megoldás, amikor a tervező-szervező tiszt - a 
már említett adminisztratív munkák mellett (ilyen például az adattár vezetése, 
tervek manuális elkészítése stb.) - önállóan végzi a gépi adat feldolgozással, 
számviteli részlegekkel kapcsolatos feladatokat. 

* 
Az egység hadtápszolgálatoknál a hadtáp törzsfőnököt a hadtáp tervező

szervező tiszt személye jelenti, mivel feladatkörét tekintve kijelenthetjük, hogy 
egység szinten értelmezve ugyanolyan feladatokat kell megoldania, mint had
osztály szinten a hadtáp törzsfőnöknek. Nem követünk el hibát, ha azt mond
juk, hogy az az ezredparancsnok hadtáphelyettes jár el helyesen, aki a tervező
szervező tisztet szinte a törzsfőnökének tekinti és úgy is foglalkozik a tervező
szervező tiszt nevelésével, képességei fejlesztésével. A tervező-szervező tisztnek 
kell objektíve a legtájékozottabbnak lenni a hadtáphelyettes után a hadtápszol
gálat helyzetéről átfogóan. Következik ez abból, hogy feladatköréből adódóan 
ő foglalkozik a tervek, a vezetési okmányok készítésével, naprakészen tartásá
val. Személyében ő a számviteli részleg munkájának első számú felelőse stb. 
Ezek a tények azt követelik, hogy - megfelelő emberi és vezetői rátermettség 
esetén - az egységparancsnok hadtáphelyettes helyetteseként, első számú segítő

jeként a tervező-szervező tiszt szerepeljen. Csak így lehet biztosítani, hogy a 
törzs alapvető feladatai egység szinten is megnyugtató módon végrehajtást nyer
jenek. 

Az egység tervező-szervező tiszt felelős munkakörének, megfelelő helyének 
és szerpének kialakítása nélkül törvényszerűen növekszik a parancsnok hadtáp
helyettes irodához kötöttsége és távolléte, akadályoztatása esetén szakadás kö
vetkezik be a hadtápvezetés folyamatában is. 

Tapasztalataink szerint még nem mindenütt értelmezik egyértelműen az 
ezred hadtáp tervező-szervező tisztek helyét és szerepét a hadtápvezetésben: 

- van aho_l a hadtáp tervező-szervező tiszt a h-a,dtáphely~ttes jelenlétekor 
és távollétében annak teljesjogú helyettese. Közvetlenül részt vesz a feladatok 
végrehajtásának szervezés.ében, emellett elvégzi a személyi felelősségébe utalt 
feladatokat is; 

- van ahol csak az. úgynevezett irodai munkát b_ízzák a hadtáp tervező
szervező tisztre, így végeredményben a hadtáp terveinek, okmányainak kivite
l~zését végzi; 

- találkozni olyan gyakorlattal is, amikor a hadtáp tervező-szervező tiszt 
munkaterülete és felelőssége ni_ncs körülhatárolva, s így a váratlanul jelentkező 
feladatokra kijelölt személy szerepét tölti be; 
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- tapasztalni olyan mego'ldást is, amikor a hadtáp tervező-szervező tiszt az 
egység hadtáp ellenőrző tisztje szerepét tölti be és így állandóan ellenőrzési 
úton található. 

Nyilvánvaló mindegyik változat végletnek tekinthető, mivel eltér attól a 
helyes gyakorlattól, amely szerint az egység hadtáp tervező-szervező tiszt a 
hadosztály hadtáp törzsfőnök egységszintre értelmezett feladat és jogkörét 
töltse be. 

Azt is el kell még mondani a teljesség kedvéért, hogy egység szinten a 
parancsnok hadtáphelyetes helyettesítésével nem mindig a tervező-szervező tisz
tet bízzák meg, rendszerint azért, mert ő a legfiatalabb tiszt. Az a véleményünk, 
hogy nem is az a döntő kérdés - formailag kit jelölünk erre a feladatra. Az 
viszont döntő fontosságú, hogy a tervező-szervező tiszt a legtájékozottabb le
gyen. Mindenkor ismerje a harckészültség és kiképzés helyzetét. Az operatív 
adattár, a számviteli részleg munkája alapján ismerje a gazdálkodás, a laktanya 
alapvető adatait. Erről a parancsnok hadtáphelyettesnék rendszeresen jelentsen. 
Ha ez így van, akkor a tervező-szervező tiszt - betöltve a törzsre háruló szere
pet - képes biztosítani a vezetés folyamatosságát a parancsnok hadtáphelyettcs 
távollétében is. 

Ehhez azonban elengedhetetlen a parancsnok hadtáphelyettesek tudatos, 
segítő, nevelő munkája. Nem szabad szem elől téveszteni, hogy a legjobb nevelő 
módszer a munka, amennyiben fokozatosan növeljük a bonyolultabb feladatok
kal való megbízást és nem hagyjuk magára a hadtáp tervező-szervező tisztet a 
feladatai megoldásában . 

II. 

A hadtáptőrzsek (törzsfőnökök, tervező-szervező tisztek) munkájával, mun
kastílusával sze.mben támasztott követelmények. 

A hadtáp törzsekre háruló feladatok megoldása az e területen dolgozó tisz
tektől_ sajátos munkastílust igényel. 

Mint .vezetőkkel _szemben támasztott általános igény: a jó ítélőképesség; a 
döntési készség; _a jó-_.en,tb,eri.smeret és munkakapcsolatot teremtő készség stb. 

Közelebbről vizsgálva, feladataik.;tél.jesítése során eleget kell tenniök né
hány olyan foatos köv'etelményrntk, amélyek nélkül - kijelenthetjük - nincs 
igazi,_ sikeres cör.zsmuóka. · 

A· ·gyakorlatF élet· tap'ász"talátai alapján - a teljesség igénye nélkül - eze
ket a következőkben összegezhetjük. 

1-. ·Az' elméleti felkészültség és szakmai hozzáértés tudatos fejlesztése 

A .s~krétű _ _feladat teljesítése jó elméleti felkészültséget követl, amit elsősor
ban a gyakorlati munka magas szinten történő elvégzése fejleszt ki. Ahhoz, hogy 
a -töp;:s tis:ztje ilyen elm~leti felkészültséggel rendelkezzen az szükséges, hogy a· 
k~pott feladat megoldásához a kapcsolódó szakirodalmat tanulmányozza és tu

dat.o_san_,_törekedjen a felad.;at elméletileg is megalapozott teljesítésére. 

Például, ha egy adott témában javaslatokat kell kidolgozni, akkor nem ül 
le·.az asztalhoz és rutinszerűen ír 4-j oldalt, hanem elolvassa az ide kapcsolódó 
anyagokat, tisztázza az adott téma összefüggéseit, elméleti alapjait stb. Ez az 
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időráfordítást feltétlenül megéri, mert megtérül, egy részt az anyag minőségében, 
másrészt - és a tiszt szempontjából ez nagyon fontos - a saját elméleti fejlő
désében, a szerzett tudásban. 

2. Fontos követelmény a lényegkiemeló készség, a tendencia jellemzó fel
ismerése. A törzs tisztjének képesnek kell lenni arra, hogy nagytömegú infor
mációból ki tudja szűrni a jellemző tendenciákat, 20-;o oldalas szövegből ki 
tudja emelni a lényeges gondolatokat; de az is fontos, hogy a saját mondani
valóját a lényegre tudja összpontosítani. Sok „túlórát" okozott már törzseinkben 
az írásban, vagy szóban „elkövetett szószátyárkodás". Ez a képesség nem szü
letik velünk, tudatos és fegyelmezett gyakorlás eredményeként alakul ki. Gyak
ran mondjuk „azért írok sokat, mert kevés az időm". Ez a mondás is példázza, 
hogy a lényegkiemelő képesség kifejlesztése sok és fárasztó agymunka ered
ménye. 

Hogy jelenik meg ez a kép=ég a gyakorlati életben? 
Az a tiszt, aki gondot fordítot önmaga fejlesztésére képes egy naptári terv

ben - néhány jelzéssel - kiemelni a legnehezebb időszakokat; képes az elöljá
róját néhány tömör mondattal a legfontosabb kérdésekről tájékoztatni; képes 
kiemelni a havi munkatervben a fő feladatokat stb. 

;. Döntő fontosságú követelmény a szelektáló, differenciáló képesség. Isme
retes, hogy nem minden információ egyformán fontos. Tudni kell, hogy a be
érkező információ tömegből mi a lényeges, mit kell a parancsnok hadtáphelyet
tesnek soron kívül jelenteni, mi az amit elég ha a szolgálatiág-főnöke tud stb. 

Ez a követelmény szoros kapcsolatban van az előzővel, hiszen a lényeg 
kiválasztása egyben szelektálást is jelent, de mégsem ugyanaz. A lényegkiemelés 
azt jelenti, hogy a legfontosabb kérdésekre összpontosítok. A szelektálás, dif
ferenciálás pedig bizonyos csoportosítást, a felhasználási igénynek megfelelő 
rendszerezést jelent. 

4. További fontos követelmény az objektivitás, konluétság. A törzsbeli tiszt
nek törekedni kell a mérhetőség biztosítására és a megállapítások számokkal, 
tényekkel való igazolására. Kerülni kell a szubjektív értékítélet kialakítását, az 
.,úgy érzem", vagy „úgy látszik" használatát. 

Egy alárendelt értékelése például nem függhet attól, hogy az illető sze
mély mennyire szimpatikus. Az értékítéletnek számokon, tényeken kell alapulni. 
Csak így lehet nyugodt a kidolgozó, de akkor lesz az értékelés megnyugtató és 
meggyőző az alárendelt számára is. 

5. A törzs tisztjeivel szemben támasztott követelmény továbbá, a végrehaj
tásban megnyilvánuló következetesség. 

Ez alatt a feladatok megvalósítására, céltudatos végigvitelére való törek
vést értjük. 

Szóltunk már arról, hogy a végrehajtás irányítása, figyelemmel kísérése, 
á1landó szervezése a törzs egyik alapvető feladatát képezi. Ez a feladat csak 
az akadályozó tényezők folyamatos elhárításával, sokszor önmagunk „rákénysze
rítésével" valósulhat meg. 

Azt kell azonban látnunk, hogy enélkül az elgondolásban, időszakos ter· 
vekben szereplő feladatok papíron maradnak. 
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6. A hadtáp törzs sikeres és hatékony tevékenységének figyelemreméltó 
követelménye a túlbonyolítás elkerülésére való törekvés. Ez alatt természetesen 
nem szabad elnagyolást, alacsony minőségű kidolgozást érteni. 

A törzsmunkában az egyszerűség az áttekinthetöséget, a feleslegesen bonyo
lult-komplikált megoldások kerülését, a bürokratikus vonások kiszűrését, a meg
oldáshoz vezető legrövidebb út megkeresését jelenti. 

„Egyszerűen" fogalmazva: amit három mondatban le lehet írni, arról ne 
írjunk 1 5 oldalt, attól semmi esetre sem lesz jobb az elvégzett munka. 

A hadtáp törzsekben dolgozó tisztek munkastílusával, személyes magatartá
sával szemben támasztott követelmények közé kell sorolnu_nk a következőket: 

A törzs tisztjének helyes munkatársi kapcsolatok kialakítására kell töre
kednie, az elöljáró hadtáp törzs tisztjeivel, az összfegyvernemi törzs, fegyver
nemi törzsek, szolgá.latok tisztjeivel, a hadtáp szolgálati főnökökkel. 

A jó munkakapcsolat segítőkészséget, rugalmasságot, elvtársi, közvetlen em
beri magatartást tételez fel. A száraz, merev hivatali magatartás megnehezíti, 
akadályozza a munkát. Gyakran tapasztaljuk, hogy a törzsben dolgozó tisztek 
egymást kölcsönösen segítve, sok feladatot gördülékenyen - a parancsnok, pa
rancsnok hadtáphelyettes beavatkozása nélkül - meg tudnak oldani. Fontosnak 
tartjuk, hogy a törzs tisztjének megfelelő tekintélye legyen. Számtalan példa bi
zonyítja, hogy a törzs tisztjének tekintélyét nem a rendfokozat, kor és beosztás 
adja. A tekintély megszerzése sok tényezőtől függ. Ezek közül elsősorban a 
szakmai hozzáértést; a más szakterületek iránti érdeklődést; szerény, - mások 
tudását, eredményeit elismerő - magatartást; a szorgalmas, következetes mun
kát; az adott feladatok, helyzetek objektív, komplex megítélését említjük meg. 
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