
A vezetés elveiről és munkamódszereiről 

Berár Dénes őrnagy 

A társadalom minden területén, így a hadseregben is egyre fokozódik a 
vezetési tevékenység iránti érdeklődés. A hadsereg tervszerű minőségi fejlesztése 
magába hordozza a vezetés korszerűsítésének, hatékonysága növelésének igényét. 
A hadseregben elterjedő automatizált, vagy automatikus vezetési rendszerek 
örimagukban is minőségi változást eredményeznek a katonai vezetésben, azonban 
a vezetés továbbra is emberi tevékenységtől, kizárólag a vezetőktől (vezető szer
vektől) és azok által alkalmazott módszerektől függ. 

Kapcsolódva a Hadtápbiztosítás 1983/2. számában közreadott vitaindítóhoz 
a sCregest törzsében több éves munkám során szerzett tapasztalataimat szeret
ném a témával kapcsolatban közreadni. 

Ha a vezetői tevékenységünket reálisan kívánjuk megítélni, és valóban 
hatékonyabbá kívánjuk tenni, megítélésem szerint szükségszerűen jelentkezik a 
vezetés elveinek, a vezetés lenini munkastílusából fakadó követelményeinek 
összevetése a gyakorlati megvalósítással. 

A hadtáp vezető szervek mindenkor aktuális feladata saját vezetési tevé
kenységük vizsgálata 

Az eredményes vezetés egyik feltétele lehet a vezetés alapvető fogalmainak 
és elveinek esetenkénti rendszerbe foglalása és közreadása. Ennek akkor lehet 
különösen nagy jelentősége, amikor a törzsekbe kerülő, a vezetés kérdéseivel ko
rábban kevesebbet foglalkozó, de a vezetés folyamatában részt vevő fiatal tisztek 
részére .kívánunk segítséget nyújtani vezetési ismereteik felfrissítéséhez. 

Seregtestünk hadtáptörzsénél e tekintetben jóirányú tapasztalatokat szerez
tünk. A vezetés alapjait, aktuális kérdéseit az elmúlt évek során törzsünk ren
dezvényein - úgy is, mint önálló napirendi pontot - több esetben feldolgoztuk 
azzal a céllal, hogy rámutassunk tevékenységünk gyengébb oldalára, megtudjuk 
határozni további tennivalóinkat. Erre a hadtáptörzs éves munkájának értékelé
sére hivatott vezetői értekezletek adtak jó alkalmat, továbbá a felvetett kérdések 
alkotó jclleglí feldolgozásához kedvező hangulati körülményeket. Sok közül 
mindössze néhány témát ragadnék ki, melyet részletes vizsgálat alá vetettünk 
az elmúlt évek során: 

- a vezetés lenini elvei és érvényesítésük a seregtest hadtáptörzs vezető 

tevékenységében; 
- a katonai vezetés lenini munkastílusa; 
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- a seregtesttörzs vezető tevékenységének munkastílusa, struktúrarcndsze
rének (funkcionális, információ döntési, szakmai, szolgálati és emberi viszony) 
jellemzői; 

- a hadtápveztés folyamatrendszerc és működése seregtestünk hadtáptör
zsénél. 

Vezető tevékenységünk vizsgálatának ilyen kérdések feldolgozásával az volt 
a gyakorlati haszna, hogy minden esetben rá tudtunk mutatni tevékenységünk 
erősebb és gyengébb oldalára, számos, a vezetési tevékenységünk mindennapi 
gyakorlatában jelentkező gondun~ megoldásához találtuk meg a kivezető utat. 

Igen hasznos tanulságokkal szolgálhat minden vezető (vezető szerv) számára 
a lenini vezetési elvek megvalósulásának vizsgálata, illetve a katonai vezetés 
lenini munkastílusának összevetése saját vezető szerve munkastílusával. 

A vezetés lenini elvei (a tudományosság, a demokratikus centralizmus, egy
személyi vezetés, a politikai és katonai kapcsolat elve) napjainkban is olyan 
útmutatással szolgálnak a vezető részére, melyet a vezetési gyakorlatban nap~ 
mint nap érvényre kell juttatni. Ott, ahol az elveket megsértik, elkerülhetetlenül 
felborul a szervezet harmonikus mlíködése, rendcltenség lesz urrá. Ilyen helyen 
a tisztek, tiszthelyettesek nem érzik jól magukat és hiába való fáradozás a kol
lektívában rejlő lehetőségek kiaknázása. 

Rendkívül hasznos a reális következtetések levonása, valamint az erő
feszítések helyes irányainak kiválasztása szempontjából a vezetési munkastílus 
vizsgálata. Tapasztalataink igazolják, hogy nem árt, ha időnként körbenézünk 
saját „házunktáján" és megkíséreljük a válaszadást a következő kérdésekre: 

a) A mindennapi munkánkban bogyan jut kifeje::,ésre kommunista eszmei
ségiink 

Megítélésem szerint abban kell, hogy kifejezésre jusson, hogy a hadtáp
tisztek önálló kezdeményezésükkel, a tanintézetekben és szolgálati helyükön 
s4erye.zett politikai oktatásban való aktív részvételükkel els3.játítsák ·a kommu~ 
nista eszméket. A párttagoknak és párton kívülieknek ismerni kell a párt Poli
tikáját és rendíthetetlenül hinni. kell annak helyességében. Napjainkban, ami
ko~ ·a nemzetközi" politikai élet éleződ~sének időszakát éljUk, berső· gázdasági 
életünkben nehézségeink támadnak, méginkább elvárható tőlünk, hogy pártm 
szemléletünket érvényesítve, a fejlett szocializmus építése távlati céljaink világos 
ismeretében kiálljunk pártunk életszínvonal-politikája inellett. Nekünk hadtáp· 
tiszteknek, nagyon alaposan meg kell ismerni a nemzetközi katonapolitikai hely·· 
zet alakulása és a párt hadseregfejlesztési pólitikája, a gazdaságpolitika és a sze· 
mélyi állomány életszínvonal fejlesztése közötti összefüggésel;cet. 

A mindennapi gyakorlatban meghatározó a vezető beosztású és tapasztalt 
tisztek részéről a tapasztalatok sokoldalú átadása, a kritikus időszakokban a 
lelki és akarati képességek fejlesztése. Számos példa bizonyíték rá, hogy egy-egy 
nagy jelentőségű feladat előtt mekkora jcÍentősége van az· állomány politikai, 
szakmai felkészítésének, a feladatra történő „ráhangol ásnak". Ebben a tekintet· 
ben is a vezetőknek, kommunistáknak kell élenjárni. Ahol a vezetők és kommu
nisták nap, mint nap példáját adják annak, hogyan kell az egyéni érdekeket a 
katon~i közösség érdekeinek alárendelni. ott a fiatal kezdő tiszttck rövid idő 
alatt beilleszkednek a munka ritmusába. A követelmény és a példamutatás ereje 
járulhat hozzá leginkább, hogy ismereteik, lelki- és akarterejük, emberi tulaj„ 
don_ságaik töretlenül fejlődjenek. 
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A kommunista eszme1seg érvényesülése a lcgkézzelfoghatóbban a nagy 
igénybevételt és feszített munkát igénylő feladatok végrehajtása során mérhető 
Je. Ezek mutatják meg, hogy a követelményeket képességeinkkel és felkészült
ségünkkel összhangban álló szinten teljesítjük-e. 

b Miben áll pártos elvhiíséxiink 

Pártos clvhűségünk abban állhat, hogy a vezetési fogyatékosságainkat, 
munkánk gyengeségeit őszintén feltárjuk. Amikor kritikus módon elemezzük 
az általunk vezetett hadtáptörzsek, hadtápegységek - és -alegységek tevékenységét, 
legyünk önkritikusak saját tevékenységünkkel szemben is. Pártos elvhűségünk 
legerősebb vonásának - megítélésem szerint - ahhan kdl jelentkeznie, hogy 
nem rejtjük véka alá hibáinkat, fogyatékosságainkat, nem törekszünk eredmé
nyeink szépítésére, még akkor sem, ha azok ránk nézve kellemetlen kövtkezte
tésekre vezethetnek. Nem lennénk képesek a szolgálat tevékenységében eseten
ként. vagy tartósabban fellépő negatív tendenciák megállapítására, visszaszorí
tására, ha nem rendelkeznénk azzal a képességgel, hogy azokból megfelelő kö
vetkeztetéseket vonjunk le saját tevékenységünkre vonatkozóan és meg tudjuk 
határozni, hogy mi az, amit rosszul tettünk, mit mulasztottunk el megtenni és 
mit kell a jövőben tenni. 

Az elvhűségtől elválaszthatatlan a törzsmunkával szemben támasztott ma
gas fokú igényesség. Ez a beosztottakat és munkatársakat fegyelmezett munkára, 
rendszerességre és Logikus gondolkodásra neveli. Jelentősen hazzájárul ahhoz, 
hogy a törzs tisztjei, amikor ellenőriznek, hasonló igényességet tudjanak köve
telni, mércének tekintve saját munkájukkal szemben támasztott elöljárói köve
telményeket. 

e) Hogyan jelentkezik munkánkban a kommunista gyakorlatiasság 

A vezetők és beosztottak gyakorlatiassága a feladatok alapos ismeretében,_ a 
fő feladatok és a tevékenységek fő irányainak jó meghatározó képességében, 
a munka eredményes végzésében fejeződik ki. Tapasztalataink számOs esetben 
igazolták, hogy a feladatok végrehajtásához szükséges idő meghatározása, a ki
tűzött célok eléréséhez szükséges erő-, eszközfelhasználás reális tervezése és 
biztosítása az adott feladat alapos ismeretétől függ. A feladatok sokrétűsége az 
ismeretek állandó bővítését és a gyakorlati tapasztalatokra történő támaszkodást 
igényli. Ez nem egyik napról a másikra megoldható feladat. Különösen napjaink
ban érdemel nagyobb figyelmet, amikor a csapatokn.il egyre több a fiatal pálya
kezdő tiszt és egyre kevesebb a tapasztalt munkatársak száma. A fiatal tisz
teknek beosztásuk átvétele után· közvetlenül, egy időben többirányú feladatot 
kell megoldani, a konkrét helyzet a feladatkörök mélyebb megismerése időt 
vesz igénybe. Előfordul, hogy tenniakarásuk, bizonyítási vágyuk következtében 
sokmindenbe belefognak, de kevés elképzelésüket viszik véghez. 

Ez a felismerés arra kell ösztönözze a vezetőt, hogy tanítással, a tapasztala
tok átadásával segítse a fiatal tiszteket szakmai és emberi fejlődésükben. 

Ott, ahol a fiatal pályakezdő tiszteket tanítják, segítik, munkájukkal szem
ben türelmet tanúsítanak, erőfeszítéseiket elismerik, onnan nem kívánkoznak el a 
tisztek. Ug)·anakkor, ahol a segítségnyújtást nélkülöző, a képességekkel nem össz
hangban álló követelményeket szabnak, elhanyagolják a velük való törödést, 
ott sorozatos az áthelyezési, tartalékállományba helyezési kérelem benyújtása. 

26 

·---

... 



.·...,. 

A gyakorlatiasság legkézenfekvőbb eleme az ellenőrzés, mely biztosítja a 
legalaposabb helyzetfeltárást, a tapasztalatszerzést, a hibák és hiányosságok okai
nak feltárását, azok megszüntetéséhez a helyes módszerek meghatározását és a 
helyszíni segítségnyújtást. 

A gyakorlatiasság feltételezi a bürokrácia elleni harcot, a „papírgyártás" 
helyett az eleven szervező munka szorgalmazását. Igaz, hogy a vezetés részéről 
a célok, követelmények, feladatok meghatározása nem nélkülözheti az okmányok 
kidolgozását. Ez biztosítja a szabályozottságot és kizárja az önkényeskedést. 
Időnként azonban célszerű felülvizsgálni, hogy az okmányok mennyire célsze
rűek, megfelelő-e a tartalom és a terjedelem közötti összhang. A terjengősség az 
esetek többségében azt eredményezi, hogy a mondatok halmazából nem jön ki 
a lényeg. 

A jövőt tekintve igen vitatható dolog, hogy mit szükséges írásban foglalni 
és mit nem, amikor már az egység szintjén is egyre modernebb számító- és adat
rögzítőgépek kerülnek a rendszerbe. Napjaink tapasztalata még azt bizonyítja 
hogy azokon a területeken tudunk előrelépni és a rendet fenntartani, ahol a sza
bályozás részletesebb, konkrét és írásban foglalt. 

Munkánk jelentős részét teszi ki a végrehajtás helyszíni szervezése. Az 
elmúlt évek során sokat vitatott kérdés volt törzsünknél, hogy sok, elegendő, vagy 
kevés időt töltünk-e a csapatoknál. Amikor a felkészítés, a békegazdálkodás fel
adatait a helyszínen irányítjuk, szervezzük (pl.: szakkiképzések, módszertani fog
lalkozások, harcászati és szakharcászati gyakorlatokra történő felkészítés) nem 
korlátozzuk-e túlságosan a végrehajtók kezdeményezőkészségének kibontakozta-
tását? Erre igennel válaszolhatunk akkor, ha nem támaszkodunk helyismere
tükre, tapasztalataikra és nem fogadjuk el alkotó javaslataikat. Ez a cél és 
módszer a vezetőket, vezető szervek munkatársait nem vezérelheti. A helyszíni 
irányítás úgy éri el a kívánt celt, ha az elgondolás gyakorlatban történő meg
valósítását eredményezi, a végrehajtókat ebben segíti és a személyes kapcsolatok 
elmélyítését is szolgálja. 

d) Mit jelent munkánkban az ügy alkotó módon történő megközelítése 

Azt jelenti, hogy tapasztalatainkat a mindennapi életből merítjük és azok 
alapján vonjuk le következtetéseinket. Allandó jelleggel kutatjuk úgy belső 
munkánkban, mint a hadtápbiztosítás sokrétű területein alkalmazható új munka
módszereket. E tekintetben az elöljárók fejlesztési követelményéből fakadó fel
adataink végrehajtása kapcsán az elmúlt években sokat tehettünk. 

Seregtestünk hadtáptörzsénél évről évre tovább fejlesztettük a törzs funk
cionális csoportosítását a béke és háborús tervezés párhuzamos munkamódszerét, 
egységesítettük a vezetési okmányokat, kiterjesztettük az információs rendszer 

~, elektronikus számítógépes adatfeldolgozását. 
Kutatómunkánk középpontjába állítottuk a komplex ellátó szervezetek fel

készítését, alkalmazása béke és háborús vezetése kérdéseit. 
A helyi döntéseket, az elöljárók részére felterjesztett javaslatokat, a kiadott 

intézkedéseket számos kísérlet, gyakorlati tapasztalat, elemzés, az alárendeltek 
javaslatainak figyelembevétele, mérlegelés előzte meg. A:z. említett munka ered
ményességéhez számottevően hozzájárult az a tény, hogy képesek voltunk szakí
tani korábban alkalmazott módszereinkkel, felkaroltunk minden olyan kezdemé
nyezést, ami új, korszerű és a munka racionalizálását eredményezi. 
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A módszerek továbbfejlesztése. a követelmények egységesítése érdekében 
az utóbbi években seregtestünknél a hadtápmunka szinte valamennyi meghatározó 
területével kapcsolatos módszertani bemutatót vezettünk le. Ezek anyagait az alá
rendeltek részére közreadtuk. A szabályozás mellett tiszti állományunkat ösz
tönözzük a kutatómunkába való bekapcsolódásra. Kutatómunka-tervünkben szá
mos feladat kutatását, a tapasztalatok feldolgozását és közreadását a különböző 
szinteken dolgozó tisztek részére személyre szólóan is meghatározzuk. 

e) Nélkiilözlzetjük-e munkánkban a katonatömegek tapasztalataira való 
támaszkodást 

A vezetőket, törzseket vezetési szintek választják el a katonák tömegeitől, 
de a munkavégzés során nem nélkülözhetik azok tapasztalatait. Munkánk értel
me a katonákról való sokoldalú gondoskodás. Ezért a döntések előkészítése. 
meghozatala nem nélkülözheti helyzetük reális ismeretét, és munkánkról alko
tott véleményünk figyelembevételét. Munkánkban felbecsülhetetlen értékűek azok 
a tapasztalatok, amelyek a katonák köréből származnak. Ez utóbbi megállapítás 
hclytállóságát elegendő, ha egy gondolattal támasztom alá. 

Ellenőrzéseink során nem kapnánk hű képet az állomány ellátásának szín
vonaláról, ha nem kérnénk ki a legilletékesebbek, az ellátottak véleményét is. 
Ezért az ellenőrzések egyik igen jelentős mozzanatának kell tekintsük a tisztek, 
tiszthelyettesek és sorkatonák körében lefolytatott beszélgetéseket, fórumokat. A 
katonák véleménye, hangulata és javaslataik figyelmes számbavétele minden 
esetben segít bennünket abban, hogy reálisabb helyzetképet kapjunk, mintha meg· 
elégszünk az ellátási mutatók értékelésével. SeregtestÜnk hadtápszolgálatáná( 
jól bevált, hogy évek óta reridszeresen levezetjük a kiváló katonák, a pálya
kezdő tisztek, tiszthelyettesek konferenciáját, a csapatorvosi aktíva értkezleteket. 
Igen figyelemre méltó és hasznosítható tapasztalatokat adott a nyugállományú 
hadtáptisztck ez i"Vben, seregtest szinten szervezett találkozója, ahol tevékenysé·· 
günkkel kapcsolatos igen sok éSzervétel és javaslat hangzűtt el, olyan tapasztalt 
hadtáptisztek részéről, akik néhány éve még aktív munkájukkal szereztek meg
becsülést önmaguknak és szolgálatunknak is. 

A katonák tömegeinek bizalmát kötelességünk megóriz1:1,i. Ezt elsősorban 
azzal érhetjük el, ha sokoldalúan gondoskodunk róluk, ott vagyunk közöttük a 
nehéz fizikai és szellemi igénybevételt követelő feladatok végrehajtásakor és min~ 
den igyekezetünk arra irányul, hogy a szigorúbbá vál_t gazdasági körülmények 
között is megtartsuk, ts ahol lehet javítsuk szolgálati élet- és munkakörülmé
nyeik színvonalát. 
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