
Hadtáp tervező-szervező tiszt, 
avagy a parancsnok hadtáphelyettes helyettese ... 

Sz e ne s Z o l t á n főhadnagy 

A hadtápszolgálatban éppen úgy, mint a katonai élet bármely területén, 
a vezetés egyik fontos kérdése a funkcionális feladatok és különböző tevékeny
ségek (valamint az elöljárók által támasztott követelményeknek és a személyi 
állomány el,várásainak) ellátáJsára létrehozott szervezetek, funikciók öss21bangjá 
nak, egyensúlyának megteremtése, amely rendszeres kutató, elemző munkát 
igényel. Ez annyit jelent, hogy a vezetésnek állandóan figyelemmel kell kísérni 
a szervezet, valamint a szervezeten belül az egyes funkciók állapotát, eredmé
nyességét, fel kell tárni a kiegyensúlyozott működését akadályozó ellentmondá
sokat, feszültségeket, s hozzáértő beavatkozással meg kell szüntetni azokat. 

A hadtápbiztosítás egyik legnehezebb, legbonyolultabb területe, ,,szintje" 
- ma kétségkívül - az egységhadtáp tagozat, ahol a parancsnok hadtáphelyet
tes - mint a hadtápszolgálat egyszemélyi vezetője - sokirányú és összetett fcl
adatok1 megvalósításáért felelős. S hogy ebben a tagozatban hogyan folyik a 
munka, az egyikünk számára sem közömbös, hiszen a hadtápbiztosítás színvo
nalát és eredményességét nagymértékben az határozza meg, hogy a munka ho„ 
gyan halad a végrehajtás elsővonalában, az egységeknél, alegységeknél és kato
náknál. 

A szolgálati szabályzat által tartalmazott követelmények meghatározzák 
azokat a feladatokat, amelyeket a parancsnok hadtáphelyettesnek, az egység 
hadtáp vezetésének meg kell valósítani. 

A feladatok végrehajtásában, az egységhadtáp vezetésében - helyének és 
szerepének tisztázatlansága ellenére is - jelentős szerepet tölt be a hadtáp ter
vező-szervező tiszt (továbbiakban csak tervező tiszt). 

A tervező tiszt szimbóluma az egységhadtáp hierarchiájában jelenleg felül
ről a második - a hadtáp szolgálatiág-főnnökökkel azonos - szinten helyezke
dik el. Tevékenysége, valóságos munkája, a vele szemben támasztott követel-

"' A szerző mondanivalóját az adott egységnél jelentkező helyi problémákra, vélt, 
vagy meglevő „ellentmondások"-ra alapozza, a problémák megoldását azonban egysíkon 
- a jog- és hatáskör vonatkozásában - keresi. Véleményünk szerint a feladatok jobb 
megoldását a konkrét - helYi sajátosságokat iS figyelembe vevő - munkaszervezés, a 
teendők egységen belüli szabályozása, célszerűbb megosztása segítheti elő. {Szerkesztőség) 

1 Lásd Magyar Népköztársaság Fegyveres Erőinek Szolgálati szabályzata 101. pont, 
59. Oldal. 
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mények azonban a gyakorlatban - véleményem szerint 
tatnak ezen. 

igen gyakran túlmu-

Mi a szerepe és milyen szerepet kell betöltenie a tervező tisztnek2 az egy
séghadtáp vezetésében és munkájában? Ezekre a kérdéskomplexumokra próbá
lok választ adni a szerzett tapasztalatok, s a végzett kutató-felmérő munkám3 

alapján. 

Az alkalmazott vizsgálati módszer lényege 

Ahhoz, hogy a tervező tiszt munkájának értékelésével, az egységhadtáp 
vezetésében betöltött helyének (jelentőségének) nieghatározásával foglalkozni 
tudjunk, először tisztázni kell feladatkörét, valóságos tevékenységét; másodszor 
vizsgálni kell, hogy munkája hogyan kapcsolódik a parancsnok hadtáphelyettes 
vezetöi tevékenységéhez, a hadtáp szolgálati ág főnökök munkájához, s általá
ban az egység feladatai, hadtápbiztosításának egészéhez. 

A kérdések konkrét megválaszolása, a problémák pozitív megvilágítása 
érdekében a tervező tiszti tevékenységemből egy nyolchónapos időalapot ki
ragadva vizsgáltam - a vezetés-tudományi irodalomban ajánlott.!i módszer segít
ségével - a tervező tiszti tevékenységet, hogy olyan általánosítható (hasznosít
ható) tapasztalatokat, következtetéseket vonjak le, amelyek behatárolják a. ter
vező tiszt feladatkörét, meghatározzák jogait és kötelességeit, megmutatják a 
meglevő konflikutusok okatit és feloldásuk módjait. A vizsgált időszak gyakor
latilag az 1973"as évben kezdődő kétéves kiképzé>i ciklus első kiképmi idő
szakát öleli fel. 

A vizsgálat eszközéül a vezetői megfigyeléseken alapuló retrospektív tevé
kenység-elemzési módszert alkalmaztam. A módszer lényege az, hogy meghatá
rozott időközönként visszatekintve számba kell venni azokat a tevékenység
fajtákat, amelyek a tervező tiszti funkció tartalmát alkotják, amelyeknek végr~ 
hajtása a munkaidőt kitölti. A konkrét elemzés érdekében az úgynevezett egy
napos visszatekintések rendszerét (mint legcélszerűbbet) használtam, mert így 
lehetővé vált a tevékenység, munka jellegének, szervezettségének, valamint 
eredményeinek és hiányosságainak kimutatása. Az elemzés hatékonysága érdeké
ben értékelési mutatókat (kérdéseket) dolgoztam ki előre, s ennek alapján na
ponta értékeltem az aznapi munkám különböző tevékenységcsoportjait. Az alkal
mazott mutatók (szempontok) az alábbiak voltak: Megfelelt-e a napi tevékeny
ség az előirányzottnak? Milyen objektív tényezők, személyek, környezeti hatá
sok befolyásolták a munkavégzést? Milyen arányban fordultak elő önálló és 
rutinszerű feladatok? Voltak-e felesleges mozzanatok? Megfelelő sorrendben 
csoportosítottam-e az elvégzendő feladatokat? Maradt-e félbemaradt munka? 

A mutatók feldolgozása alapján képet kaptam a tervező tiszti beosztás 
általános jellemzőiről, és megfogalmazódtak olyan kérdések, mint például a ter-

2 A tervező tiszt jelentőségét hangsűlyozta a seregtest parancsnok hadtáphelyettes 
elvtárs is ,,A magasabbegység (egység) hadtáptörzs, ezen belül a hadtáptörzsfőnök és 
hadtáp tervező-szervező tisztek helye és szerepe a csapathadtáp vezetésében az állandó 
harckészültség időszakában" című eI6adásában, amikor a tervez6 tiszti beosztás „kulcs
fontosságáTól" beszélt. Az előadás Tatán, a magasabbegység hadtáptörzsfónökök, és 
hadtáp tervező-szervező tisztek, valamint az egység hadtáp tervező-szervező tisztek ré
szére tartott kétnapos módszertani foglalkozáson hangzott el. 

3 A megállapítások, következtetések egy harckocsizó egységnél gyűjtött adatok és 
tapasztalatok elemzésén, feldolgozásán alapulnak. 

~ Dr. Dobossy-Murányi-Dr. Rohánszki: A korszerű vezetés. Belügyminisztérium Ta
nulmányi és Kiképzési Csoportfőnöksége. Budapest 1971. 78. oldal. 
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vezo tiszt helye, szerepe; tervező tiszti tevékenység struktúrája; ismétlődő fel
adatok; állandó és változó tevékenység-elemek körülhatárolása;racionális mun
kavégzés módszerei; napi igénybevételt (szellemit és fizikait egyaránt) befo
lyásolható tényezők stb. 

A felmérés teljessége érdekében a vizsgálódást kvantitatív - irányban i., 
kiterjesztettem, hogy adatokat kapjak (egyéni és szervezeti vonatkozásban is) 
a feladatok elvégzéséhez szükséges munkai~ő - felhasználásról, a munka meny
nyiségi és minőségi összefüggéseiről. Ezt a követelményt a retrospektív tevé
kenységelemzés egyéni időfényképezéses módszerének alkalmazásával értem el. 
Ennek az eljárásnak a lényege az, hogy az egyes feladatokra fordított idömeny
nyiségről naponta naplószerűen feljegyzést vezettem, s a munkaidőgazdálkodást 
ennek relációjában értékeltem. Az időfényképezés pontossága érdekében a napi 
tevékenység analizálását félóránként például 08.00-tól 08.30-ig stb. hajtottam 
végre, így részletes képet kaptam a munkaidő-felhasználásról, az egyes felada
tok, tevékenységcsoportok elvégzéséhez szükséges munkaidőről. 

Természetesen az alkalmazott vizsgálati módszer rendszerességet, következe
tességet követelt, s a különböző adatok, tevékenységcsoportok rögzítése, feldol
gozása, értékelése naponta több-kevesebb munkaidőt vett igénybe (átlagosan 
kb. 0,5 óra). A felhasznált munkaidő azonban nem csökkentette az aktív munka
tevékenységet, mert a tevékenységelemzést ( valamint a napi munka részletes 
tervezését is) mindig az alkotó munka szempontjából passzív, úgynevezett „holt 
időben"5 (közlekedés a szolgálati helyre, egység vagy törzssorakozók időtar
tama alatt, napi munkafelvételek megteremtése, illetve megszüntetése akalmából) 
hajtottam végre. Egyébként is ez olyan szellemi befektetés volt, amely később, 
például a munka tervezésekor, többször és sokszorosan megtérül. 

A tervező tiszt tevékenységének struktúrája empirikus adatok alapján 

Vizsgálódásom középpontjában a tervező tiszt munkájának „milyensége" 
állott annak érdekében, hogy az egységrhadtáp törzsben betöltött helyét és sze
repét körvonalazni tudjam. A célkitűzés érdekében elemezni kellett a tervező 
tiszt tevékenységének legfontosabb összetevőit és időegységét, ezek hatását a 
saját, illetve a hadtápvezetés munkájának szervezettségére, hatásfokára. 

(A vizsgálat természetesen más szempontok alapján is végrehajtható lett 
volna, de a problémafelvetés szempontjából a tevékenység - és időtényező 
alapján történő tevékenység-elemzés látszott legcélravezetőbbnek.) 

A vizsgált nyolchónapos időalap 243 naptári napból állt, melyből 166 napot 
töltöttem munkával. A naptári - és munkanapok különbségének a megoszlása 
a következő volt: 29 munkaszüneti; 20 szabad- és 28 szabadságos nap. A mun
kával töltött időt (vagyis a munkaidőt) közös jellemzők, tulajdonságok és azo
nosságok alapján hierarchizáltam és több tevékenységcsoportot hoztam létre. 

, Saját elnevezés. 
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A tevéknységfajták megoszlása az 1926 munkaóra időalapban 

Megnevezés 

1. Egység életével összefüggő tevé
kenységcsoportok: 

- rendezvények 
- értekezletek, gyűlések 
- sorakozó 
- testnevelés 
- szolgálat (24 órás) 

2. Hadtápbiztosításhoz kapcsolódó 
tevékenység: 

- előkészítő munka 
- tervezés 
- szervezés-vezetés 
- ügyviteli és adminisztrációs 

tevékenység 
- értekezletek 
- szállítási feladatok 
- végrehajtó munka 
- ellenőrzés 

- referálás 
- vegyes elfoglaltságok 

3. Gyakorlatok 

4. Politikai-közéleti tevékenység 

5. Személyes szükségletekre fordí
tott idő 

óra, tizedóra 

51,0 
17,5 
25,5 
37,5 

257,0 

388,5 

43,5 
312,5 

88,0 

100,5 
81,0 
82,5 
69,5 
57,0 
33,5 
97,0 

965,0 

408,0 

71,5 

93,0 

Százalék 

2,6 

0,9 
1,3 
1,9 

13,5 

20,2 

2,2 
17,1 
4,5 

5,1 
4,2 
4,2 
3,6 
2,9 
1,7 
4,9 

50,2 

21,2 

3,8 

4,6 

A tervező tiszt munkaidejét alapvetően az egység életéhez szorosan kötött 
munkaidőre, valamint a hadtápbiztosítás érdekében végzett munkára (szakmai 
tevékenységre) osztottam. Az egység életével összefüggő tevékenységnek, mun
kának vettem azokat az elfoglaltságokat, amelyeket a parancsnok hadtáphelyet
tes, vagy az egységhadtáp vezetése tervezett, a tevékenységek közvetlenül nem 
a hadtápbiztosítási feladatokhoz kapcsolódtak, de az egység élete, munkája 
szempontjából nélkülözhetetlenek voltak. (Természetesen az ilyen jellegű fel
osztásnak, meglkülöniböztetésének csak az elemzés szempontjából van létjogo
sultsága.) 

A szakmai tevékenységnél megkülönböztettem az alkotó-tervezőmunkát, a 
vezetési-szervezési munkához kapcsolódó feladatokat, a konkrét gyakorlati-vég
rehajtó tevékenységet, valamint az ügyvitellel és adminisztrációval kapcsolatos 
feladatokat. Elemeztem az egyéb feladatok (ellenőrzés, előkészítő tevékenység, 
szállítási feladatok stb.) elvégzéséhez szükséges munkaidőt. Önálló csoportba 
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vettem a különböző gyakorlatokon való részvételre ·fordított munkaidőt, mert 
a tervező tiszt tevékenységét, helyét, és szerepét csak az állandó barckész.ültst?g 
időszakában vizsgálom. Mértem a személyi ellátásomra fordított időt, amely
hez az étkezéseket, étterembe való eljutást, valru:nint a magánjellegű problé
mák elintézését soroltam. Külön vizsgáltam a politikai-közéleti tevékenységet. 

A tervező tiszt tevékenységének felméréséből látható, hogy legtöbb időt a 
szakmai tevékenység jelenti (amely természetes), bár az egység életével kap
csolatos kötelezettségek is jelentős munkaidőmennyiséget töltenek ki. A vizs
gálat kimutatja, hogy a tervező tiszt egy kiképzési időszakban munkaidejének 
71,4°/o-át hadtápbiztosítással kapcsolatos feladatok megoldására fordítja, amely 
aciny - ha fi,gyelembe vesszük, hogy a polirdkai-4cö2'életi tevékenységre, vafa
.mint a személyes szükségletekre fordított időt nem tartalmazza - megfelelőnek 
mondható. 

A hadtápbiztosításhoz kapcsolódó tevékenységen belül sorrendben a leg
több időt a tervezési feladatok, az ügyviteli és adminisztrációs tevékenység, 
valamint a szervező-vezető munka igényli. 

A tervezőmunka egy kiképzési időszakon belül egyenetlenül oszlik meg. 
Ha klasszifikálni akarnánk ezt a tevékenységet, három periódust különböztethet
nénk meg. A kiképzési időszak elején, az úgynevezett tervezési időszakban (első 
periódus) a tervező tiszt munkaidejének jelentős részét - más résztevékenysé
gek rovására - a tervezőmunka tölti ki. Ebben a szakaszban a hadtápszolgálat 
azon alapvető vezetési terveinek, okmányainak (kétéves program, időszakos 
munka- és ellenőrzési terv, időszakos kiképzési terv, operatív adattár), a terve
zése valósul meg, amelyek a hadtápszolgálat funkcionális feladatainak tervszerű 
és szervezett végrehajtása érdekében alapvetően szükségesek. A tervezési idő
szak befejezése után a tervezőmunka jellege megváltozik. Ez a második peri· 
ódus az időszakonként ismétlődő tervezési feladatokat (havi munka- és ellen
őrzési terv, havi kiképzési terv, harckészültségi terv pontosítása, szállítási igény
lések összeállítása stb.), a hadtáp kiképzési feladatok tervezését (szakharcászati-, 
alaki- és komplex foglalkozások, ,lradtápgyalkorlat, harcá:szati és szakmai tovább
képzések), valamint a különböző kiképzési feladatok, gyakorlatok hadtáp bizto
sításának, ellátásának tervezését foglalja magába. Ebbe a csoportba tartoznak 
még azok az egyéb jellegű tervezési feladatok, amelyek nem minden 1k@k,/,pzési 
időszakban jelentkeznek, de megvalósításuk jelentős erőfeszítéseket követel 
(pl. ,,M"-tervezések, népgazdasági munkák, díszszemle, árvízvédelem hadtáp
biztosítási feladatainak tervezése, különböző jelentések összeállítása stb.) Ez(!k 
a tervezési feladatok már nem olyan klasszikus értelemben vett tervezések, 
mint pl. a kiképzési időszak elején az operatív és perspektivikus tervek készí
tése. De ez is tervezőmunka, hiszen megvalósításához. ismert elméleteknek, dol
goknak újszerű alkalmazására, új körülmények közötti felhasználására, illetve 
bizonyos jelenségeknek új összefüggésekben való alkalmazására van szükség. Ez 
pedig a tervező tiszttől problémaérrekenységet, lényeglátást, alkotó-teremtő ké
pességet és szakmai tudást igényei. 

A tervező tiszt munkájának tervező jellege az időszak végén ismét elő

térbe kerül (•h:anmd!lik periódus), de már nem olyan erősséggel, mint a kikép
zési időszak kezdetén. Ekkor történik a kiképzési időszak értékelése (külön
böző étltclkelő-, és feladatszabó jelentések, beszáttnolök szeclces21tése), iHetve meg
kezdődik az új időszak feladatainak tervezése (adatok értékelése, tervezéshez 
szü'kiséges formában való feldolgozása, tervek előzetes összeállítás.a stb.). 
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Vizsgálatom alapján a tervező tiszt egy kiképzési időszakban 312,5 munka
órát fordít a tervezési feladatok megoldására. Ez az időmennyiség a hadtáp
biztosítási tevékenységcsoportnak 32,6 százalékát teszi ki, vagy munkanapok
ban kifejezve (napi nyolcórás munkaidőt véve alapul) 35 napot vesz igénybe. 

Ez a jelentős munkaidő-felhasználás döntően abból adódik, hogy a hadtáp
szolgálat összes olyan tervezési feladatát, amely a szolgálat egészét érinti, a 
parancsnok hadtáphelyettes iránymutatása alapján, a tervező tiszt hajtja végre. 

A mennyiségi kval,ifikáció szerint a tervező rteviélkenység után 1·egtöbb 
( !) munkaidőt az ügyviteli és adminisztrációs tevékenység követeli. Ezt a tevé
kenységcsoportot, a tervezéssel ellentétben, az egyenletesség, állandóság6 jel• 
lemzi, mert a feladatok pontos végrehajtása, az elöljárók által meghatározott 
határidők betartása, a folyamatos információ-áramlás és a naprakész ügymenet 
szükségszerűen megköveteli az ügyviteli feladatoknak következetes (napról
napra történő) végrehajtását. Az viszont elgondolkoztató körülmény, hogy ezek
nek a feladatoknak a végrehajtása, amelyeknek jelentős része manuális jellegű, 
a tervező tiszt feladatkörébe tartozik. Ha a tervező tisztet adminisztrációs jel
legű feladatok (vagy azok egy része) alól tehermentesítenénk, akkor jelentős 
munkaidőt tudnánk felszabadítani, amelyet a tervező tiszt hadtápbiztosítási, el
látási feladatok szempontjából értékesebben tudna felhasználni. 

A következő legtöbb munkaidőt igénybe vevő tevékenységi alcsoportba a 
szervezéssel, illetve a vezetéssel összefüggő feladatok tartoznak. Szervezési fel· 
adatokhoz soroltam a tervező tiszt mindazon tevékenységét, tevékenységi folya
matait, amelyek olyan helyzetet, állapotot hoztak létre, hogy ezzel egyrészt 
megteremtették a cél szerinti működés lehetőségét, másrészt biztosították annak 
megvalósulását. Ilyen feladatok voltak a kiképzési, ellátási feladatok, valamint 
a törzsmunka szervezése, napi operatív feladatok végrehajtásának biztosítása stb. 
Vezetési tevékenységhez azokat a vezetői feladatokat csoportosítottam, amelyek 
végrehajtása a parancsnok hadtáphelyettes rövidebb-hosszabb távolléte esetén 
is biztosította a hadtápszolgálat folyamatos munkáját. (Ide soroltam - ·a helyi 
sajátosság miatt - az Egységes Számviteli Részleg munkája it'ányításáva'l !kapcso
latos feladatokat is.) A helyettesítés időszakában a tervező tisztnek a vezetői 
tevékenység minden résztevékenységét, munkaelemét gyakorolnia kell. A szerve
zési-vezetési feladatokra fordított munkaidő lényegesebben kevesebb az előző 
tevékenységi csoportoknál, aminek oka nagyrészt a tervező ciszt objektívan 
meglevő „íróasztalhoz" való kötöttsége. 

A szakmai tevékenység-struktúra elemzésénél a három legtöbb munkaidőt 
igénybe vevő területen (tervezés, adminisztráció, szervezés-vezetés) kívül több 
mellékcsoportba-sorolást is végeztem. Így differenciáltabb képet kaptam, amely 
jobban megvilágítja a tervező tiszt munkájának összetettségét, bonyolultságát és 
sokoldalúságát. 

Az előkészítő munkához a különböző parancsok, utasítások, intézkedések 
áttanulmányozására, valamint a katonai és szakmai továbbképzések, értekezletek 
stb. előkészítésére, technikai feltételeinek megteremtésére fordított munkaidőt 
soroltam. 

e A tervezö tiszt naponta elmegy az ügyviteli részleghez, átveszi a hadtápszolgálat• 
nak szignált okmányokat, iratokat. Nyilvántartásba veszi, átnézi, csoportosítja, majd elő
készíti referálásra. A hadtáptörzs munkarendjében meghatározott időpontban referálja 
a parancsnok hadtáphelyettesnek, meghallgatja az érkezett ügyviteli anyaggal kapcso
latos utasításokat, majd az illetékes szolgálatlág-főnöknek, vagy főnököknek kézbesítő-
könyvön, vagy a belsólefrásban, az utasításokkal együtt átadja. 
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A szállítási feladatok munkaidejét a szállító-kilométer és szállítási költ
séggazdálkodás előkészítésével, feltételeinek megtervezésével, az igények felmé
résével és biztosításával, valamint a gazdálkodáshoz szükséges nyilvántartások 
naprakész vezetésével kapcsolatos tevékenységek töltötték ki. 

Végrehajtó munkához azokat a tervezéstől-szervezéstől különböző tevékeny
ségeket soroltam, amelyeket a munkaköri leírás, vagy a parancsnok hadtáp
helyettes utasításai alapján a gyakorlatban teljesíteni kellett. Ebbe a tevékeny
ségi alcsoportba tartozónak vettem az ellátási feladatok szervezését, vezetését 
és irányítását törzsvezetési, és gépjárművezetési gyakorlatokon; kiképzési foglal
kozások levezetését az ellátó alegységnél; hadtáp módszertani foglalkozások 
tartását az alegységparancsnokoknak, tiszthelyetteseknek stb. 

A tervező tiszt által végrehajtott ellenőrzések ikét csoportba oszthatók. 
Az első csoportba tartoznak - s a volumenében ez a kevesebb - az egységtörzs 
által meghatározott (az egység ellenőrzési rtervében rögzített) eHenőrzések, ame
lyek az általános katonai rendre, fegyelemre - például napirend ellenőrzése -
terjedtek ki. A második csoportot (és ez a meghatározó) a parancsnok hadtáp
helyettes által meghatározott, valamint a munkaköri leírásban rögzített ellenőr
zési feladatok alkotják. (Pl. leltározásban, alegység komplex hadtáp ellenőrzé
sében való részvétel, különböző hadtáp objektumok ellenőrzése, hadtáp kikép
zés ellenőrzése.) 

Az értekezetek alcsoporthoz a magasabbegység-parancsnok hadtáphelyettes, 
valamint az egységparancsnok hadtáphelyettes hadtáp-értekezletein való részvé
telre fordított munkaidő tartozik. A különböző jellegű és funkciójú (feladat
megszabó, koordináló, értékelő stb.) értekezletekre fordított idő döntő mértéh
ben a hadtápszolgálat előtt álló feladatok nehézségi fokától, volumenétől, vald
mint a parancsnok hadtáphelyettes vezetési stílusától, kialakult vezetési mód
szereitől függ. Az elemzett időszakban az értekezletek, különböző megbeszélések 
81 munkaórát (10 munkanapot) vettek igénybe, amely volumenében - a többi 
tevékenységi alcsoporthoz viszonyítva - magas. 

A referáláshoz a parancsnok hadtáphelyettesnek, illetve távolléte esetén az 
egységparancsnoknak történő beszámolásokat, jelentéseket soroltam. Referáláskor 
a tervező tiszt feladata a parancsnok hadtáphelyettes (illetve távolléte esetén 
a parancsnok) tájékoztatása olyan feladatokról, tevékenységekről, határidőkről, 
amelyek még az elöljáró előtt nem ismertek, vagy evidenciában tartásuk szük
séges, továbbá amelyekre azonnal vagy a jövőben intézkedni kell. Ide soroltam 
még a különböző ügyviteli anyagok aláíratására fordított munkaidőt is. 

Vegyes elfoglaltságokhoz vettem az összes egyéb feladatokat, amelyek egyik 
tevékenységi alcsoportba sem voltak besorolhatók (különböző harcászati- és 
szakmai továbbképzéseken való részvétel; napi munka feltételeinek megterem
tésére, valamint befejezésére fordított munkaidőt stb.). 

A hadtápbiztosításhoz kapcsolódó tevékenységhez tartozik - bár külön cso
portba vettem - a különböző gyakorlatokon való részvétel. (Gyakorlatnak ne
vezem azokat a !kiképzési foglalkozásokat, amelyek terepen kerültek levezetésre.) 
A tervező tisztnek egy kiképzési időszakban minimálisan részt kell venni az 
ellátóalegység szakharcászati komplex foglalkozásain, az egységhadtáp gyakorla
tán, kettő-három eltérő szintű-célú és jellegű törzsgyakorló vagy törzsvezetési 
gyakorlaton, valamint az egység harcászati gyakorlatán. Ez a tevékenység - az 
időalap vonatkozásában - 408 óra (51 munkanap) elfoglaltságot jelent, amely 
az össztevékenység 21,2 százalékát teszi ki. 
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A tervező tiszt munkájának másik nagy csoportját az egység életével ösz
szefüggő tevékenységcsoportok alkotják. Ebbe a csoportba a rendezvények 
(ünnepi megemlékezések, kulturális műsorok), értekezletek és gyűlések (törzs
értekezlet, tiszti gyűlés, állománygyűlés), tiszti testnevelés és kocogás, továbbá 
a 24 órás szolgálat elfoglaltságai tartoznak. Ezeknek az elfoglaltságoknak közös 
jellemzője a kötelező részvétel. A legtöbb munkaidőt (egyben szellemi és fizikai 
igénybevételt is) az egységügyeletesi szolgálat feladatainak végrehajtása kö
veteli, a 388,5 munkaórából 257 órát, az egység életével kapcsolatos feladatok 
66"/o-át. (Ez átlagosan havonta két szolgálatot jelentett.) 

Önálló csoportba vettem a tervező tiszt politikai-közéleti tevékenységét, 
bár a gyakorlatban elválaszthatatlan a katonai-szakmai munkájától. Ebbe a te
vékenységcsoportba a párt- és KISZ-szervezetben, egyéb társadalmi munkában 
(kommunista szombat, népgazdasági munka, tartalékos hadtáptisztek oktatása 
stb.) való részvételt soroltam. A tervező tiszt aktív részvétele az egység politikai
közéleti életében - hasznossága mellett - egészségesen járul hozzá ismereteinek 
gyarapodásához, személyiségének fejlődéséhez. Pártmunkában, az ifjúsági szer
vezetben különböző funkciókat tölthet be (pártcsoportbizalmi, pénzügyi ellen
őrző bizottság elnöke, KISZ-vezetőségi tag stb.), s hatékonyan tudja segíteni 
az ellátó alegység KISZ-~lapszervczetének munkáját is. Ez utóbbi pedig köz
vetlenül érezteti gyümölcsöző hatását az ellátási, szállítási feladatok végrehaj
tásában, a hadtápalegység általánon katonai rendjében és fegyelmében. 

A tervező tiszt feladatainak struktúrájából látható, hogy tevékenysége je· 
lentős volumenű, rendkívül összetett és bonyolult. Az ismertetett tervező tiszti 
tevékenység-struktúra természetesen csak egy konkrét felmérés eredménye, ál
talánosan, minden tervező tiszti beosztásra nézve nem lehet igaz. A tervező tiszti 
tevékenységet így a felmérés eredményét is, egy sor helyi és 'SZubjektív sajátos
ság befolyásolja. 

Ilyenek voltak: az cgységhadtáp laktanyaszintű hadtápbiztosítási feladato
kat is ellátott; a felmérés harckocsi egységnél készült; kísérleti jelleggel Egy
séges Számviteli Részleg működött, melynek irányításában jelentős szerepem 
volt; az egyes feladatok megvalósításában kevés gyakorlati tapasztalattal ren
delkeztem. A struktúra modell mindenegyes konkrét helyen a tervező tiszti te
vékenység konkrét meghatározása, valamint a szubjektív jellemzők miatt, ilyen 
vagy olyan irányban változik, összetevői más arányokat mutatnak. Az egységen
ként meglevő objektív (helyi) sajátosságokat a tevékenység egyes mozzanatait, 
vonásait felerősítik, másokat gyengítenek, esetleg újakat hoznak létre, vagy a 
meglevőket szüntetik meg. 

A tevékenység-struktúra főbb, lényegi jellemzőit tekintve azonban annyira 
általános, hogy ez re.JHs alapot ad a tervező tiszti funkcióval kap,csolatos álta
lános következtetések levonására. 

A fentiekből megállapítható: 

1. A tervező tiszt funkcionális feladatait, az előírt és meghatározott köve
telmények mellett, jelentős szellemi és fizikai terheléssel képes megvalósítani. 
Életét, tevékenységét - a katonai hivatásnak megfelelően - a munka deter-

1 _ minálja. 

2. Munlkaköre, valóságos tevékenysége miatt a hadtáptörzs tisztjei közül 
objektíven a legjobban tájékoZott a hadtápszolgálat feladatairól, munkájáról, 
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problémáiról. Következésképpen a parancsnok hadtáphelyettese tartós, vagy idő
szakos távolléte esetén, az egységhadtáp vezetéséből a tervező tiszt képes leg
eredményesebben megoldani a helyettesítés feladatait, ha a szubjektív feltételek 
(szakmai, poloitikai és vezetőkészség követelményei) adottak. 

3. A tervező tisztnek a feladatokat - tevékenységének volumene és inten
zitása miatt - mindig határidőre teljesíteni kell (akár túlmunka árán is) mert 
ennek elmulasztása az esetenként meglevő „munkaidőhiány" újratermelődéséhez 
vezet. 

4. A tervező tiszt feladatait hatékonyan, lehető legkevesebb konfliktussal, 
csak megfelelő hatáskör (szabályozottság) megléte esetén tudja teljesíteni. 

A tervező tiszti funkció főbb ellentmondásai 

Az ismertetett tevékenység-struktúrából látható, hogy a tervező tiszt mun
kájában - amellett, hogy beosztottként dolgozik - a vezetői munkának szinte 
minden eleme megtalálható: információ-szerzés, információ feldolgozás, döntési 
vázlatok Jdmunkálá'Sa (esetenként döntés), utasítás, ellenőrzés stb. A !tervező tiszt, 
míg ezeket a feladatokat végrehajtja, közvetlen kapcsolatba kerül közvetl:n 
környezetével, az egység más beosztású és funkciójú munkatársaival. Ez a kap
csolat formális (szervezett) és informális (nem hivatalos, önszerveződő) részte
vékenységekből, kapcsolatokból tevődik össze.7 Egy funkció akkor jó, hatásköre, 
jogai és kötelességei akkor vannak pontosan megfogalmazva, ha tevékenységé
ben minél kevesebb az informális kapcsolat. Hogyan jelentkezik ez a tervező 
tiszti funkció vonatkozásában? 

A parancsnok hadtáphelyettes a feladatmeghatározás, koordináció során le
bontja az utasításokat, feladatokat a beosztottak részfunkciói szerint. Ennek so„ 
rán a tervező tiszt is megkapja a szakterületének megfelelő feladatokat. A fel
adatok végrehajtásakor azonban gyakran olyan összehangolási problámával ta
lálkozik, amelynek megoldása túlmegy hatáskörén. (Természetesen mindez 
,,csak" a formális ügyrend betartása esetén igaz.) Ezek a problémák megol
dása esetleges feszültségeket okozhat az alábbi esetekben: 

1. akivel össze kellene hangolni a tevékenységet, bár ugyancsak a parancs
nok hadtáphelyettestől függ, de a tervező tiszttől - mellérendelt viszony miatt 
nem, 

2. akivel össze kellene hangolni a tevékenységet az más vezetőnek (pa
rancsnok-helyettesnek, fegyvernemi főnöknek) az alárendeltje. 

Az. első esetben a tervező tisztnek, a meghatározott feladatok végrehajtása 
érdekében, a koordinációs tevékenységet a hadtáp szolgálatiág-főnökkel együtt 
kellene végrehajtani. A parancsnok hadtáphelyettes elvárja a tervező tiszttől, 
hogy a ,ikeres végrehajtás érdekében a munka folyamán felmerülő kérdésekben 
a szükséges koordináló, de informális utasítást kiadja. Nagyon gyakran kelet
kezik olyan szituáció is, amikor az utasítást a parancsnok hadtáphelyettese a 

1 E fogalmakat a közgazdasági szakirodalomban elterjedt értelmezés szerint hasz
nálom. Eszerint formális szervezeti kapcsolaton az olyan kapcsolatot kell érteni, ahol az 
utasítások, információk a hivatalos vezetőtől a beosztottjaihoz és ugyanezen úton vissza
felé áramlanak. Informális pedig az olyan kapcsolat, ahol az utasítás- és információ
áramlásról az érdekelt vezetőknek legalább egy része még csak nem is tud. 
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tervező tisztnek határozza meg azzal a feladattal, hogy azt továbbítsa az ille
tékes szolgálatiág-főnöknek. Ilyenkor ez úgy hangzik, mintha a tervező tiszt 
„parancsolna" a szolgálatiág-főnöknek, függetlenül attól, hogy hivatkozik-e az 
elöljáróra vagy sem. Azonban jó munkahelyi légkör, jó kollektíva, valamint 
konstruktív munkakapcsolatok megléte esetén az ilyen jellegű konfliktusok je
lentős része elhárítható. 

A második esetben azonban addig kellene felfelé „mennie" az összehango
lási igénynek, ameddig olyan szintű vezetőhöz nem jut, aki már az első kon
fliktus típusaként tudja kezelni és megoldani a problémát (rendszerint ez a 
vezető az egység parancsnoka). Ilyen jellegű konfliktusok keletkeznek az egység
szintű gazdálkodási feladatok megoldásánál, pl. teljeskörű leltározás, tárolások 
megoldása stb. 

Ha a feladat végrehajtása sürgős, olyan esetben is beindulhat egy összehan
golási mechanizmus, ha a parancsnokok a terhelésük csökkentésére törekedve, 
elhárítják a koordináló feladatokat és azt a beosztottaikra bízzák. Ez a koordi
náció mindig a lineáris-hierarchikus lánc megsértésével, az informális - legtöbb
ször horizontális - szervezeti láncon keresztül valósul meg.8 A fö problémát 
az inforomáció koordináció azzal okozza, hogy bár a konfliktust a beosztottak 
operatíve elhárították, ugyanakkor újabbat hoztak létre. Ugyanis az ilyen hely
zetekben az illetékes parancsnokokat a meghatározott feladatokról nem tájé
koztatják, s ők - az előbbiekről nem tudva - a beosztottjaikat túlterhelhetik. 
A formális tevékenység ilyen jellegű felhalmozódása gátolja ugyan az informá
lis tevékenység végzését, de a sürgős feladat kényszerítő ereje nagyobb minden 
óvatosságnál. A konfliktus informális feloldása éppen azért következik ily2n
kor be, mert különben a feladat végrehajtása megkésett volna. S egyébként is, 
a kölcsönös kiegészítés szokásjoga - különösen egymásrautaltság esetében -, 
kényszerítő erejű. Az elöljárót pedig utólag vagy tájékoztatják a történtekről, 
viagy nem. 

Gyakran előfordul az is, hogy a parancsnok hadtáphelyettes maga utasítja 
a tervező tisztet általa nem kontrollált informális megoldásokra. Ez különösen 
akkor jelenlllkezik, aimiikor olyan adatokra van s~ség a hadtápbiztosítás, vagy 
azzal kapcsolatos tevékenységek tervezéséhez, amelyeket csak az összfegyvernemi 
vagy más fegyvernemi törzs tud biztosítani (pl. gyakorlatok hadtápbiztosításá
nak tervezésekor, munkatervek összeállításakor). S ilyen esetekben a tervező 
tiszt is - ha tetszik, ha nem - kénytelen igénybe venni a kölcsönös kisegítés 
szokásjogát. De mi van akkor, ha valamilyen oknál fogva ez az informális 
kontaktus nem jön létre? 

Látható tehát, hogy a formális horizontális összehangoló-szervező tevé
kenység hiánya a szervezetlenség egyik legfőbb forrásává válik, s egyben - a 
kölcsönös elkötelezettségek révén - . megerősíti az informális kapcsolatokat. Az 
informális kapcsolatok pedig a konfliktusok állandó forrásaivá válhatnak. A 
tervező tiszt munkájában sok informális kapcsolat jelentkezik, mert tevékeny
sége nincs egységesen behatárolva. Feladatait (a munkaköri leírást) mindig a 
helyi szokásoknak megfelelően alakítják ki, figyelembe véve a meglevő objek-

8 A mindennapi életben ez a következőképpen realizálódik. Pl. a t6rzsfőnök uta
sítást ad a hadműveleti tisztnek meghatározott témájú anyag szerkesztésére. A hadmű
veleti tiszt kiértesíti az érintett beosztású személyeket, meghatározva, hogy milyen ada
tokra van szüksége. A tervező tiszt a hadtápszolgálathoz tartozó adatokat önállóan, vagy 
a hadtáp szolgálatiág-főnökök segítségével, összeállítja, s a kért határidőre a hadmű
veleti tisztnek leadja. 
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tív és szubjektív feltételeket. Pedig viszonylag konfliktusmentes feladatvégrehaj
tást ·esiak az a funkció biztosít, amelynél .a feladatkör, a végrehajtandó tevékeny
ségek pontosan, -tudományos alapon vanniaik megfogalmazva. Egy szervezetben 
betöhih.ető funkció több ismérv szerint kül,önböztethető meg: 

- valóban kifejtett tevékenység (betöltött funkció); 
munka!köri leírasban megfogalmazott feladatkör (deklarált funkció); 

- ellátandó feladatkör (szükséges funkció) ; 
- ellátható feladatkör (lehetséges funkció). 

A valóban kifejtett tevékenység valamennyi formális, informális és indi
viduális (nem funkcióból adódó, de általa lehetővé tett) cselekvést jelenti. A 
dekralált munkaköri leírásban megfogalmazott feladatok csak a formális tevé
kenységeket tartalmazzák. Szükséges feladatkörön azok a tevékenységek érten
dők, amelyek az adott funkció betöltéséhez elengedhetetlenek és elegendőek. 

Lehetséges funkciónak kell tekinteni minden olyan tevékenységet, amelyet a be
osztás során el kell látni. Önállóan vizsgálva azonban minden funkció valami
lyen hiányosságban szenved (pl. az ellátandó feladatkör megfogalmazása nem 
számol az individuális tevékenységekkel, szigorú betartása megfosztja a funk
ció képviselőjét az önállóságtól, kezdeményező-készségtől, egyéni elképzeléseinek 
megvalósításától. 1gy az ilyen munkaköri leírás szükségszerűen hiányos. (Egy 
funkció tehát csak akkor működik jól, ha tevékenységére mind a négy ismérv 
egyszerre és ellentmondásmentesen jellemző. Következésképpen a tervező tiszti 
funkció is csak akkor lehet eredményes és konfliktusmentes, ha ezeknek a kö
vetelményeknek megfelel. 

A gondolatmenetből látható, hogy a tervező tiszti beosztás konfliktusainak 
egyes számú foTTását szüntetnénk meg akkor, ha egységesen, tudományos alapos
sággal megfogalmaznánk munkakörét, felelősségét és kötelességét. Ezzel elkerül
hető lenne, hogy minden olyan szakfeladattal a tervező tisztet bízzák meg, 
amely szorosan és közvetlenül egyik hadtáp szolgálati ághoz sem tartozik (pl. 
nyomozó tiszt, konstans bizottsági tag, szállító tiszt, Egységes Számviteli Rész
leg katonai vezetője). 

A konfliktusok második fő forrása a jogkör, hatáskör tisztázatlanságában 
gyökeredzik. 

A tervező tiszt a hadtáp szolgálatiág-főnökökkel mellérendelt viszonyban 
van, hiszen a hadtáp szolgálat egységszintű hierarchiájában azonos szinten he
lyezkedik el. A napi munka folyamán gyakran előfordul, hogy utasítást kell adni 
- akár közvetetten, a parancsnok hadtáphelyettes parancsára, akár direkt módon, 
amikor a parancsnok hadtáphelyettes távol van - a szolgálatiág-főnököknek, 

akik - ha ezt nem objektívan és öntudatosan nézik - személyes sérelemnek 
tekinthetik, hogy a tervező tiszt utasítja őket. Az „utasítgatás" azonban szük
ségszerűen előfordul, hiszen a parancsnok hadtáphelyettes gyakran (idő hiányá
ban, vagy egyéb oknál fogva) a tervező tiszten keresztül irányítja a hadtáp
szolgálat munkáját. S ilyenkor a vezető és a végrehajtók között a tervező tiszt 
az összekötő kapocs, neki kötelessége a munkakiadási kapcsolatot létrehozni, s 
a feladatokat végrehajtásra átadni. 

Hasonló a helyzet a parancsnok hadtáphelyettes helyettesítésénél is (leg
több egységnél ugyanis a tervező tiszt lesz a megbízott parancsnok hadtáp
helyettes) azzal a különbséggel, hogy a helyettesítés ténye napiparancsban meg
jelenik. 
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A hatáskör pontos körülhatárolásának hiánya megnehezítheti - a tervező 
tiszt szervezési feladatainak végrehajtását is. Tudniillik az egységhadtápban 
csak a parancsnok hadtáphelyettesnek van joga szervezésre, végrehajtásra utasí
tani, s így a szervezőmunka lényegi részét elvégezni. A parancsnok hadtáp
helyettesnek van leginkább lehetősége, hogy „áttekintse a terepet", s így fel
ismerje és belássa a szervezést és végrehajtást kiváltó kényszert. A egységhad
tápban a lényegi szervező nem a tervező tiszt (hiába szerepel a beosztás nevé
ben a szervező is), hanem a parancsnok hadtáphelyettes. A te1Vező tis2lt legfel
jebb csak a szükséges feltételek biztosítása esetén képes eredményes szervező 
munkát végezni, egyéb esetben csak tanácsokat adhat, ösztönözhet, vagy hivat
kozhat a parancsnok hadtáphelyettes utasítására. Ha ezt belátjuk, akkor köny
nyen elkerülhetjük az egységhadtáp vezetésében meglevő olyan hibákat, amikor 
a parancsnok hadtáphelyettes elegendőnek tartja a gyakorlati döntéseknél is 
az elvi síkú, általános megfogalmazást, s nem szervezi azok végrehajtását. (Hi
vatkozva arra, hogy ez a beosztottak feladata.) Az ilyen döntést természetesen 
a közbülső vezetőnek, tervező tisztnek, a hadtáp szolgálatiág-főnököknek - a 
parancsnok hadtáphelyettes döntésének szellemében - egyre több konkrét rész
lettel (részdöntéssell) kell kiegészíteniök, hogy az elvi döntés eredményesen 
végrehajtható legyen. Ha ezek a döntések a szolgálatiág-főnöki szinten nem 
születnek meg, vagy nem az eredeti döntés szellemében hozzák meg azokat, az 
eredeti utasítás a végrehajtás során eltorzul, sőt az utóbbi esetleg el is marad. 

A tervező tisztet - a hatáskör megfogalmazásának hiányában - csak akkor 
tekintik a parancsnok hadtáphelyettes helyettesének, nemcsak hadtáptörzs - ha
nem egység szinten is - egységparancsnok, az egész egység, ha pozitív szocio
metriai választottságú.9 Ez azt jelenti, hogy politikai és szakmai képzettségénél, 
vezetői készségénél, egész karakterénél fogva képes a hadtátörzset úgy össze
fogni, akaratát úgy átvinni, hogy munkatársai elismerik vezetőnek, függetlenül 
attól, hogy nem rendelkezik kinevezett funkcióval. 

A konfliktusok harmadik fő csomópontja, amely összefüggésben van a mun
kakör szabályozatlanságával, az úgynevezett szekunder-feladatok ellátása köz
ben jelentkezik. A tervező tiszt - mint korábban utaltam rá -, ha arra felha
talmazást kap, elláthatja a szállító tiszti feladatokat is. Az érvényben levő 
utasítások szerint a parancsnok hadtáphelyettes felelős a szállító szolgálat irá
nyításáért, ellenőrzéséért, a szállító-kilométer és költséggazdálkodás tervezéséért 
szervezéséért és végrehajtásáért, valamint a szállítások gazdaságos végrehajtá
sáért. Ezeknek a feladatoknak a jelentős részét azonban, mivel erre a szabály
zataink legális lehetőséget adnak, a parancsnok hadtáphelyettes átruházhatja a 
tervező tisztre. A tervező tiszt viszont a szabályzatban részére meghatározott1a 
követelményeknek nehezen tud eleget tenni, csak olyan mértékben, hogy a szál
lítások végrehajthatók legyenek. Ellenőrzésre, koordinálásra, elemzésre, értéke
lésre, fegyelmi felelősségrevonásra nincs ideje (utóbbira hatásköre sem). 

Ugyancsak újszerű feladatként jelentkezik a tervező tiszt részére az Egy
ség Számviteli Részleg elvi és gyakorlati irányítása, ellenőrzése, beosztottainak 
felkészítése feladataik ellátására. A tervező tiszt - bár képzettsége megfelelő 

n Részletesebben lásd Dr. Csépe József alez.: ,,A csapatok vezetésének néhány lélek
tani vonatkozása" című tanulmányában. A katonai vezetés időszerű kérdései. Zrínyi 
Katonai Kiadó. Budapest 1975. 50. oldal. 

io Csapathadtáp Szabályzat az állandó harckészültség időszakára. VIII. rész. Szál
lítás (Tervezet) 1974. 18. oldal. 
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gyakorlat esetén alkalmassá teszi a funkcióra - egyéb feladatai rovására tudja 
csak ezeket a feladatokat maradéktalanul megvalósítani. 

A tervező tiszti tevékenység ellentmondásainak egy úiabb forrása a zavarta
lan alkotómunka feltételeinek esetenkénti hiánya. Minden munka, de különösen 
a tervezőmunka előfeltétele a nyugalom, mégha az a végrehajtó tagozatban vi
szonylagos is. A tervező tiszt a munkaidőben rövid időközönként félbeszakító 
zavarásokat szenved el. Zavarások okai egyrészt az operatív munkában (min
dig van olyan feladat, amelyre azonnal intézkedni kell), másrészt a munka 
szervezetlenségében rejlenek. Sűrűn ismétlődő megszakítások esetén a munka
idő összpontosítást igénylő feladatok megoldásához elégtelen tartalmú, hatéko
nyan fel nem használható részekre hull szét. (Különösen kritikusan jelentkezik 
ez a tervezési időszakban, amikor a terveket határidőre kell elkészíteni, de a 
tervezés mellett a parancsnok hadtáphelyettes a napi szervezőmunka alól nem 
tehermentesíti a tervező tisztet.) A tervező tiszt teljesítőképessége szétforgácsoló
dik, elmélyülést kívánó, hosszabb megszakítatlan időtartamú tevékenységre csak 
a munkaidőn túl képes, ha elül a nyugtalan, sok konfliktus lehetőségét magában 
rejtő légkör. Huzamos időn keresztül ez pedig túlterheléshez vezet. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a tervező tiszti funkció konfliktusainak 
fő okai a feladatkörének szabályozatlanságában, a hatáskör hiányában, vala
mint a tervező tiszt feladatkörének esetenkénti túlméretezésében jelentkezik. 

A tervezö tiszt tevékenységében meglevő konfliktusok feloldásának út
jairól 

A tervező tiszt munkájában meglevő ellentmondások hátráltatják az ered
ményesebb munkavégzést, ezért a hatékonyabb munkavégzés érdekében meg kell 
szüntetni azokat. Annál is inkább, mert a szovjet szociálpszichológusok megálla
pították, hogy a konfliktusokkal terhes munkacsoportok, személyek teljesítménye 
- egyébként azonos feltételek között - 6-23°/o-kal alacsonyabb a többi munka
osoporténál, egyedi dolgozóénál. A továbbiaik!l,oo ,reretném megfogalmazni azo
kat a kritériumokat, amelyek az előzőekben leírt ellentmondások feloldására 
alkalmasak. 

1. Ha el fogadjuk azt a tézist, hogy minden vezetőnek legyen helyettese, 
akkor arra következtethetünk, hogy a parancsnok hadtáphelyettesének is kell 
lenni olyan állandó heyettesének, aki alkalmas hosszabb vagy rövidebb ideig 
munkakörének betöltésére. Ez lehetővé tenné, hogy a parancsnok hadtáphelyettes 
bizonyos feladatok rendszeres ellátását átruházná a jogszerinti helyettesére, más
részt távolléte esetén adott lenne az a személy, aki teljes felelősséggel, jogkörrel 
munkájának egész területén helyettesítené. 

2. Az eredményes helyettesítésnek azonban feltételei vannak: 
- a helyettesnek olyan, vagy megközelítőleg olyan szakképzettséggel kell 

rendelkeznie, amely megfelel a parancsnok hadtáphelyettesi beosztásnak; 
- a helyettesnek mindenről tájékozottnak kell lennie (információbázisa csak 

minimálisabban lehet kevesebb, mint a parancsnok hadtáphelyettesé); 
- a parancsnok hadtáphelyettes és helyettese között a bizalom légkörének 

kell kialakulnia; 
- a helyettesnek rendelkeznie kell megfelelő hatáskörrel. 
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3. Ahhoz, hogy a tervező tiszt be tudja tölteni a helyettesi funkciót, bizto
sítani kell az objektív és szubjektív feltételeket. Objektív feltétel alatt a munka
kör pontos megfogalmazását, valamint a megfelelő hatáskör biztosítását értem. 
Szubjektív feltételen pedig azt értem, hogy tervező tiszt csak olyan politikai, 
szakmai és vezetői ismeretekkel, készségekkel rendelkező személy lehet, aki tel
jesíteni tudja a magas követelményeket. 

4. A tervező tiszt munkája jelentős mértékben függ a parancsnok hadtáp
helyettes tevékenységétől. A parancsnok hadtáphelyettesnek ösztönzőkkel és 
szankciókkal, szakmai tevékenységével és példamutatásával hatást kell gyako
rolni a tervező tiszt munkájára. 

5. A tervező tiszt csak pontos, behatárolt, feszes (lazítás nélküli) munkavég
zéssel tud cs.alk eleget .tenni a vele szemben támas~ követelményeknek. Mun
kaidejének terivezésekor szükségszerűen számolnia kell egy tapasztalati idő 
alapján meghatározható „biztonsági hányaddal" a nem tervezhető feladatok 
végrehajtására. E tartalékidő biztosítja a nyugodt, állandó időhiány neurózis 
érzetektöl mentes munkalégkört, elhárítja a túlszabályozás veszélyét, s megelőzi 
a hoJSZÚ időn át tartó túlterhelés gyakori velejáróját: az apatikus passzivitást. 

Befejezésül ismét feltehetjük a címben megfogalmazott kérdést: hadtáp 
tervező-szervező tiszt; avagy a parancsnok hadtáphelyettes helyettese? A válasz 
nem egyszerű. Jól csak akkor válaszolunk, ha azt válaszoljuk, hogy a tervező 
tisztek többsége azon munkálkodik, hogy a hadtáphelyettes helyettesévé váljék. 
S ez már nem kevés. Gondolataim felvetésével magam is e cél elérését kívántam 
szolgálni. 
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