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A Magyar Népköztársaság védelmi képességének tökéletesítése szükségszerűen 
magával vonta a hadsereg szervezetének korszerűsítését, technikai eszközeinek minő· 
ségi fejlesztését. Mint ismeretes, több hónapi elméleti és gyakorlati munkát követően 
jelenleg a végrehajtás befejező szakaszában tart a hadsereg csapatai szervezetének átren· 
dezése és korszerűsítése. 

A katonai szervezetek korszerűsítesével párhuzamosan korszerűsödnek a vezetés 
technikai eszközei és módszerei is. 

A béke vezetés alapvető célja és tartalma: az adott szervezet előtt álló feladatok ered· 
ményes végrehajtása és az ennek érdekében tevékenykedő összes alárendelt szervezet 
összehangolt működésének folyamatos biztosítása. 

A béke hadtápvezetés jelenlegi gyakorlatában - a leszabályozottság ellenére - több 
�ehézség és probléma jellemző. A csapatélet napi hadtápbiztosításának irányítása, 
állandó figyelemmel kísérése, az esetek többségében nagyobb feladatot jelent a PK 
HTPH·ek számára, mint a különböző gyakorlatok hadtápbiztosításának megtervezése, 
megszervezése és végrehajtása. Joggal állítható, hogy a béke hadtápvezetésben néhány 
területen elmaradunk attól a rugalmasságtól és operativitástól, amely a háborús veze · 
tésre jellemző. A tapasztalatok azt mutatják, hogy e téren jelentős kiaknázatlan belső 
tartalékokkal rendelkezünk, amelynek feltárásával nagy mértékben javítható a dandár· 
szintű hadtápvezetés hatékonysága, minősége és eredményessége. 

E tekintetben fontos feladatként kerül előtérbe a hadtápvezetéssel szemben 
támasztott követelmények fokozott érvényesítése - minden szinten - a béke vezetés 

gyakorlatában. 

Mielőtt rátérnénk a dandárhadtáp vezetésének elemzésére, tekintsük át, hogy 
milyen lényeges változásokat hozott a szervezeti korszerűsítés dandártagozatban. 

A vezető szerveken belül megjelent a politikai osztály, a fegyverzettechnikai főnök· 
ség, a személyügyi és pénzügyi alosztály. A harcoló alegységek kiegészültek további 
zászlóaljakkal. A biztosító alegységeknél a szakaszok helyett századok kerültek szerve· 
zésre. A hadtápszolgálatnál rendszeresítésre került a hadtáp hadműveleti főtiszt, a szál· 
lító szolgálatfőnök és diszpécser tisztes, M·re z. PK HTPH·i beosztás került szerve
zésre. 

Az ellátószázad és dandársegélyhely létszáma, kapacitása az ellátandók létszámával 
egyenes arányban növekedett. 
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Megállapítható az is, hogy az átszervezés kedvezően hatott a dandárhadtáp szerve
zetekre, struktúrájukban korszerűek, megfelelnek az ellátandó, biztosítandó csapatok 
rendeltetésének, feladataiknak és bennük testet öltenek az elmúlt évek során felhalmo
zódott jogos elvárások, a velük szembeni igények is. 

Ezen túlmenően szükséges kihangsúlyozni, hogy az új szervezetek létszámánál 
alapkövetelményként lett érvényesítve a harci technikai eszközök adott szervezetnél tör 
ténő egységesítése, ami kedvezően hat az ellátásra és  kiszolgálásra. 

1. 

A DANDÁRHADTÁP VEZETÉSÉVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT 
ÚJSZERŰ KÖVETELMÉNYEK, A VEZETÉS FOLYAMATÁNAK ELEMEI 

ÉS AZOK TARTALMA 

A csapatvezetés alapelve és módszere az egyszemélyi parancsnoki rendszer. A had
tápvezetés, a csapatvezetés szerves részét képezi, amely a parancsnok, a parancsnok had
táphelyettes, a szolgálatiág-főnökök és a hadtáp alegységparancsnokok útján valósul 
meg. 

A dandárparancsnok egyszemélyi oszthatatlan felelőssége érvényesül az elöljáró 
irányába, ugyanakkor ezt a felelősséget differenciáltan megosztja helyetteseivel, fegyver
nemi és szolgálatiág-főnökeivel, akik a maguk területén jobban körülhatárolt és 
mélyebb felelősséggel tartoznak egyrészt a parancsnok, másrészt a szakmai elöljáró, 
illetve szolgálatiág-főnök felé. Ez a vezetési lánc optimálisnak tekinthető, mivel a 
parancsnok személyhez kötött felelőssége mellett mindinkább érvényre jut a parancs
nokhelyettesek, fegyvernemi és szolgálatiág-főnökök és az egész törzs széleskörű fele
lősségteljes bevonása a vezetésbe. 

A parancsnok-hadtáphelyettes és a hadtáptörzs elsőrendű kötelessége, hogy a had
tápvezetést a parancsnok követelményei szerint a szabályzatok, szakutasítások és intéz
kedések alapján a csapatvezetés szerves részeként azzal összhangban valósítsa meg. 
Ennek során biztosítsa a parancsnok tájékozottságát a hadtápbiztosítás lényeges kérdé
seiről, időben és megalapozottan készítse elő a hadtápszolgálat egyes területeire, a gaz
dálkodásra vonatkozó döntéseit, vegyen részt a dandár vezetésében, irányításában, 
javaslataival koordináló szerepkörének betöltésével, személyes munkájával segítse elő az 
egyszemélyi parancsnoki vezetés hatékonyságát. 

A parancsnok előremutató követelménytámasztása, a végrehajtás feltételeinek biz
tosítása, segítő ellenőrzése jelenti a PK HTPH felé a bizalmat, az igényt, a kötelmek tel
jesítését a hadtápvezetés megvalósítására. 

A korszerű hadtápvezetéssel szemben támasztott kiivetelmények: a hadtápvezetés állandó 
készenléte; az operativitás; a szilárdság, rugalmasság; a folyamatosság; a tudományos 
megalapozottság; és a vezetési funkciók: az információ biztosítás; az előtervezés és dön
tés; a tervezés és szervezés; a feladatok megszabása és lejuttatása; az együttműködés és 
koordináció; az ellenőrzés és végrehajtás értékelése, minősítése; szoros kapcsolatban áll
nak egymással, dialektikus egységet alkotnak. Mindebből tehát kitűnik, hogy a vezetési 
folyamat megvalósítója, a vezetési módszer hordozója maga az ember, akinek a vezetés 
megvalósításában való helytelen vagy hiányos gyakorlati tevékenysége, felületessége, 
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mulasztása hátrányosan befolyásolja a vezetés hatékonyságát, minőségét, a feladatok 
eredményes végrehajtását. 

1. A követelmények érvényesülése a dandárhadtáp béke vezetése gyakorlatában: 
A hadtápvezetés alapkövetelménye az ember központúság. A dandárhadtáp vezető 

szerveinek tevékenységét az emberekről való gondoskodás megvalósítására, az állo
mány szükségleteinek maradéktalan és egyre javuló színvonalon történő kielégítésre i rá 
nyuló törekvés kell, hogy jellemezze. 

A hadtápbiztosításra hozott döntések során minden esetben figyelembe kell venni, 
hogy a személyi állomány szükségleteinek kielégítési színvonala, a szociális, kommuná
lis igények megoldásának helyzete közvetlen hatást gyakorol a politikai hangulat alaku
lására. 

a) A hadtápvezetés állandó készenléte: 
A csapatvezetés legfontosabb céljából fakad. Abból, hogy a békekiképzés időszaká

ban állandóan biztosítani kell az összfegyvernemi és fegyvernemi alegységek magasfokú 
harckészültsége hadtápfeltételeinek folyamatosságát, az alárendelt hadtápalegységek, 
szaktechnikai eszközök hadrafoghatóságát, az elrendelt készletek meghatározott szinten 
való tartását, frissítését. 

Ez a követelmény szükségessé teszi a dandárhadtáp-vezetés és a hadtápalegységek 
olyan szintű készenlétét, amely lehetővé teszi az alegységek gyors harckészültségbe 
helyezése hadtápfeltételeinek és a feladatok végrehajtásának biztosítását. Ez azt jelenti, 
hogy a dandár hatápalegységei vezetési rendszerét már békében a háborús vezetési szisz
téma szerint kell kialakítani és begyakorolni. 

A fenti követelmény gyakorlati érvényesülése terén - az elért fejlődés ellenére -
helyenként még éreztetik hatásukat bizonyos problémák és hiányosságok. 

Ezek az alábbiak: 
- helytelen szemlélet és gondolkodásmód, egyes kevésbé fontosnak tűnő harcké

szültségi rendszabályok lebecsülésére; 
- a PK HTPH és szolgálatiág-főnökök szakértelmének hiányosságai a beosztottak 

és a hadtápalegységek irányításában, vezetésében; 
- nem minden tekintetben elégíti ki a követelményeket a hadtáptisztek, tiszthe

lyettesek következetes felkészítése várható feladataikra; a különböző adattárak, számve
tések, segédletek összeállításának hiánya; a meglevő vezetéstechnikai eszközök ismere
teinek alacsony szintje; a tapasztalatok folyamatos elemzése, értékelése és hasznosításá
nak elmaradása. 

A hadtápvezetés állandó készenlétének követelménye a dandár PK HTPH és 
törzse tevékenységének szerves részévé, mindennapi feladatává kell, hogy váljon. E 
tekintetben továbbra is meghatározó szerepe van a helyes és egységes szemlélet kialakí
tásának, a harckészültség elrendelt szinten tartása hadtápfeltételei biztosításának és 
folyamatos továbbfejlesztésének. 

b) A hadtápvezetés operativitása: 

Azt jelenti, hogy fontos kérdésekben, határozottan, pontosan, előrelátóan és meg
fontoltan lehessen intézkedni. A feladatok végrehajtására a reálisan szükséges időmeny
nyiséget kell biztosítani. Az operativitás nem egyenlő a kapkodással és felületességgel, de gyors 
reagálást kb"vetel. 

126 

-



Az operativitás követelménye feltételezi: 
- a dandár PK HTPH és törzse magas fokú felkészültségét és összekovácsoltságát; 
- az egyes nagy volumenű béke feladatok megoldásához szükséges munkacsopor-

tok ésszerű kialakítását; 
- az optimális vezetési módszer kidolgozását, szükség esetén a megoldandó fel

adatokhoz való igazítását; 
- a megoldáshoz szükséges okmányok kidolgozását, a vezetési ciklusidő rövidíté-

sét; 
- a meglevő vezetéstechnikai eszközök, személyi számítógépek hozzáértő, alkotó 

alkalmazását. 

Az operativitás éroényrejutá.sa terén előforduló főbb hiányosságok: 

- a PK HTPH nem a saját hatáskörébe tartozó kérdésekkel foglalkozik, indokolat
lanul beavatkozik az alárendelt alegységek tevékenységébe; 

- a PK HTPH és a hadtáptörzs vezető, irányító tevékenysége nem az alaprendel
tetésből adódó követelmények és fő feladatok teljesítéséhez szükséges feltételek biztosí
tására irányul, nem annak végrehajtására koncentrálja erőkifejtését; 

- rossz munkamódszer, vezetési stílus megvalósítása; 
- az intézkedések késve történő kiadása, a feladatok nem egyértelmű megszabása, 

a feladatok végrehajtása folyamatos figyelemmel kísérésének hiányossága, az elszámolta
tás következetlensége. 

Mindezekből jól kitűnik, hogy az operativitás tehát a hadtápvezetési alrendszer, 
céltudatos, szervezett és összehangolt munkájával, továbbá azzal érhető el, hogy a PK 
HTPH és törzse lehető leggyorsabban oldja meg a vezetési folyamat egymással össze
függő feladatait. 

c) A hadtápvezetés szilárdsága: 
A dandár PK HTPH és törzse azon képessége, hogy döntéseikkel maradéktalanul 

biztosítani tudják a végrehajtandó feladatok hadtápfeltételeit. A szilárd hadtápvezetés 
fontos feltétele a hadtáptörzsön belüli magasfokú szervezettség, összekovácsoltság. A 
hadtáptörzsnek folyamatosan figyelemmel kell kísérni a gazdasági életben végbemenő 
változásokat, előre kell látni további várható alakulását, hogy a ·dön�s előkészítését 
annak pontos számbavételével lehessen kidolgozni. 

A leggyakrabban előforduló hiányosságok: 
- a gazdasági életben bekövetkezett változásokat az illetékes szaktisztek kevésbé 

ismerik, ezért a döntéselőkészítés megalapozatlan, nem helytálló; 
- merev ragaszkodás a korábban meghozott döntésekhez; 
- határozottság, célratörés hiánya; 
- a követelmények indokolatlan leszállítása, megalkuvás. 

d) A hadtápvezetés rugalmassága: 

A hadtápvezetés rugalmasságát a szilárdsággal együtt lehet csak vizsgálni, mivel a 
kettő szoros egység, amely azt jelenti, hogy - a korábban hozott döntés következetes 
végrehajtása mellett - a hadtápvezetés képes a kialakult új helyzethez és a megváltozott 
követelményekhez igazodni, indokolt esetben új döntést hozni. 
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A béke vezetés gyakorlatában gyakran előfordul a túlzott merevség, a sablonosság, 
az előírásokhoz való merev ragaszkodás, ami a kezdeményezőképesség és alkotói kész
ség háttérbe szorításához vezet. A fentiekből is kitűnik, hogy szilárdság és rugalmasság 
dialektikus egysége meghatározó szerepet tölt be a hadtápvezetésben. 

e) A hadtápvezetés folyamatossága: 
Azt jelenti, hogy az alárendelt összfegyvernemi, fegyvernemi és szakalegységekről, 

a szolgálati ágak helyzetéről a PK HTPH folyamatos információt gyűjt, elemzi és az 
eredmények értékelése után folyamatos ráhatást gyakorol. Mindez megköveteli a folya
matos információgyűjtést és feldolgozást. 

A folyamatosság biztosításában előforduló hiányosságok: 
- az elavult munkamódszerekhez való ragaszkodás, az új alkalmazásától való 

merev elzárkózás; 
- a meglevő vezetéstechnikai eszközök alacsony szintű alkalmazása; 
- az információk dublírozása, nem kellő rendezettsége; 
- a bürokratikus jelenségek elbutjánzása. 

Mint belátható, a hadtápvezetés folyamatossága követelményének érvényesítésétől 
nagy mértékben függ az alaprendeltetésből fakadó fő feladatok kellő hatékonyságú vég
rehajtása. Ezért e követelmény érvényesítését, a hadtáp vezető-irányító tevékenység 
középpontjába kell állítani. 

f) A hadtápvezetés tudományos megalapozottsága: 
Abból fakad, hogy a tudomány - a szó legszorosabb értelmében - betört a hadtáp

vezetés elméletébe és gyakorlatába. A hadtápvezetés tudományosságának egyik ismérve 
az is, hogy nem egyedi jelenségek, hanem az elért eredmények, tapasztalatok alapján 
értékeli és szükség esetén újra kell szabályozni a tevékenységet. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hadtápvezetés tudományos megalapozottsága 
követelményének érvényesítése még nem mindenben elégíti ki a megnövekedett 
újszerű követelményeket. Különösen fontos, hogy a tudományos megalapozottság ne 
csak ismereti, tudati, hanem a csapatszintű hadtápvezetés gyakorlati folyamatában is 
egyre erőteljesebben jelentkezzék. Nyilvánvaló, hogy a dandárszintű hadtápvezetők 
képessége, gyakorlottsága és munkastílusa fokozatosan továbbfejlődik. Ugyanakkor 
még erősen hatnak a hadtápvezetésben a régi hagyományok és rossz szokások, sok még 
az "üresjárat", a felesleges munka, az egyes feladatok végrehajtására a szükségesnél 
nagyobb az idő- és energiaráfordítás, gyakori a túlterheltség, illetve a gyenge aktivitás. 

2. A dandárhadtáp vezetése folyamatának elemei és azok tartalma: 

a) Információ: 

Magába foglalja a tájékozódást és a tájékoztatást is. Az információval szemben 
támasztott alapvető követelmény a megbízhatóság és az időszerűség. 

A dandárhadtáp-törzsnek információval kell rendelkezni az alárendelt hadtápalegy
ségek helyzetéről, az alegységek részére megszabott feladatokról, a vezető összfegyver
nemi törzs követelményeiről, az elöljáró hadtáptörzs célkitűzéseiről. 

Az információigény biztosításának fontos összetevőjét képezi az adatrögzítés, fel
dolgozás és adatelemzés megszervezése. Az adatrögzítés és feldolgozás feladatait jól old
ják meg a csapatszámviteli részlegek 
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Az információrendszer által biztosított adathalmaz összesítés, elemzés nélkül azon
ban nem sokat ér. A szolgálati ágak által végrehajtott rendszeres elemzések lehetőséget 
biztosítanak a pozitív és negatív irányú tendenciák felismerésére, az okok feltárására és a 
további előrelépés érdekében meghatározásra kerülő feladatok megszabására. 

b) Előtervezés és döntés: 

Magába foglalja a dandár előtt álló feladatoknál történő előzetes tájékozódást, a 
feladatok értelmezését, a célok meghatározása érdekében szükséges számítások elvégzé
sét, helyzetelemzést, összefüggések feltárását. 

A döntés elsőrendű vezetői tevékenység, a vezetés alapvető eleme. Tartalmának 
lényege annak meghatározása, hogy mit, mikor, hogyan, mivel és milyen sorrendben 
kell elvégezni. A megvalósításhoz az adott kérdéshez szükséges tényismeret és megfe
lelő döntési hatáskör szükséges. 

A PK HTPH tényismeretét a jól sz°ervezett információs rendszer, az információk 
feldolgozása, elemzése, a személyes ellenőrzés során szerzett tapasztalat biztosítja. A 
döntési hatáskörét alapvetően a Szolgálati Szabályzat, szervi határozvány tartalmazza. 

c) Tervezés és szervezés: 

Lényegét tekintve a döntés végrehajtási rendjének részletes kialakítását foglalja 
magába. Egy-egy célkitűzés bármennyire megalapozott és reális csak akkor valósul meg, 
ha térben és időben kellő konkrétsággal határozzuk meg a cél elérését biztosító részfel
adatokat. A tervek kidolgozásánál törekedni kell a tömör, egyértelmű, világos nyelve
zetre, az áttekinthetőségre, a koordináltságra, ezért előtérbe kell helyezni a grafikus 
megoldásokat. Bátran kell alkalmazni az egyre több helyen megjelenő személyi számító
gépek nyúitotta lehetőségeket is. 

A feladatok végrehajtását meg kell szervezni. Szervezés alatt egyrészt a naponta 
jelentkező feladatok egységes rendszerbe foglalását, szabályzott megoldást, másrészt a 
tervekben foglalt feladatok végrehajtásának megszervezését értjük. Megkülönböztetünk 
rendszeresen ismétlődő, tervekben soronkövetkező és időszakosan jelentkező feladato
kat. Ennek megfelelően a végrehajtás feltételrendszerének megszervezése is sajátos 
módon történik (100-as parancs, napiparancs, külön terv stb.). 

d) A feladatok lejuttatása: 

A feladatok végrehajtása érdekében parancsot, intézkedést kell kiadni. A feladat 
Jellegétől függően a lejuttatás szóban és írásban történhet. Dandár viszonylatban azon
ban messzemenő érvényt kell szerezni a szóbeli parancsok és intézkedések érvényre jut
tatásának. 

e) A hadtáp együttmtíködés: 

A PK HTPH a Szolgálati Szabályzat 100. pontja szerint: 
"A harckészültség, valamint a csapat- és harckészültségi gyakorlatok hadtápbiztosí

tása, továbbá a csapatgazdálkodás meghatározott ezredszintű komplex feladatainak 
terén koordináló hatáskörrel rendelkezik a többi anyagi szolgálati ág irányába." 

Ez a követelmény a PK HTPH sajátos koordináló tevékenységét igényli elsősor
ban a különböző alárendeltségű, hadtápbiztosításban részt vevő szervek egységes felké
szítése, a hitel és anyaggazdálkodás komplex követelmények szerinti irányítása, az élet
és szolgálati körülmények fejlesztése kérdéseiben. 
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Együttműködést kell szervezni az adott célkitűzések megvalósítása, illetve feladat
végrehajtása érdekében az érintett szervekkel és szolgálati ágakkal. A jó együttműködés 
feltételét az adott szervek és személyek jogának és felelősségének behatárolása, továbbá 
egyértelműségének biztosítása képezi. 

f) Ellenőrzés: 

Az ellenőrzés útján meg kell győződni a megszabott feladatok végrehajtásáról, a 
saját irányító tevékenység hatékonyságáró� a végrehajtás követelmények szerinti meg
valósulásáról, az esetleges eltérés okairól. Az ellenőrzés tapasztalatai alapján rendszere
sen értékelni kell a végrehajtók tevékenységét. 

II. 

A PK HTPH HELYE, SZEREPE A DANDÁR VEZETÉSÉBEN 

A PK HTPH-ek helyét, szerepét, jogállását a Szolgálati Szabályzat egyértelműen 
szabályozza. Tevékenysége bár különböző mértékben, szinte minden területére kihat a 
csapatéletnek. A követelmények megvalósítása azonban nem a vezető részére biztosí
tott jogoktól, hanem saját emberi tulajdonságaitól, vezetői alkalmasságától függ, amit a 
gyakorlati élet tapasztalatai is bebizonyítottak. 

A beosztásban új PK HTPH-nek szerény, de határozott magatartással fel kell 
nőnie a beosztásához, támaszkodni kell az idősebbek segítésére. Hosszabb távon a 
megalapozott elméleti felkészültség, a megszerzett gyakorlati jártasság a beosztottak és 
az elöljárók elismerését váltja ki. 

Ha a PK és az elöljáró PK HTPH folyamatosan azt tapasztalja, hogy a hadtápszol
gálat felé támasztott követelményei végrehajtást nyernek, akkor rövid idő alatt a had
tápfőnök az őt megillető helyet foglalja el a dandár vezetésében. 

Ha áttekintjük a dandár PK HTPH feladatkörébe tartozó főbb területeket, megál
lapítható, hogy meghatározó a harckészültség és mozgósítási feladatok hadtápbiztosí
tása, a hadtáp személyi állomány erkölcsi, politikai nevelése, a hadtápkiképzés vezetése, 
a kádermunka folyamatos végzése és nem utolsósorban a hadtáJ5gazdálkodás irányítása. 
Ezen fő területek közül csak két területtel foglalkozunk"" részletesebben, a kádermunká
val és a gazdálkodás irányításával. 

1. A kádermunka folyamatos végzése, figyelemmel kísérése jelentőségét tekintve 
ma már nem szorul különösebb magyarázatra. A hadtáp eredményes munkája nem kép
zelhető el megfelelően felkészült, áldozatkész, tenni akaró szakkáderek nélkül. 

A beosztottak nevelésében - a kádertartalékok kinevelése felől közelítve a kérdést 
- igen fontos tényező a megérdemelt sikerélmény létrehozása és a kudarcélmény elkerü
lésére való törekvés. A beosztottaknak, akit nap-nap után értékel a PK HTPH, éreznie 
kell, hogy általában nem az embert, a beosztott vezetőt vagy munkatársat, mint sze
mélyt ellenőrzi, hanem az általa irányított és végzett munkát minősíti. 

A beosztottakban nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy az ellenőrzés, szá
monkérés célja a mindenáron való hibakeresés, hanem a feladat végrehajtásában való 
segítés, jobb módszerek alkalmazására való ösztönzés. 
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A beosztottak hosszútávú nevelése, a kádertartalék biztosítása szempontjából igen 
fontos követelmény, hogy a számonkérés, beszámoltatás során legyen helye és lehető
sége a saját felismeréseken és a belső meggyőződéseken alapuló önkritikának is. Mint 
PK HTPH-nek, mindenkor méltányolni kell, ha a beosztott önkritikusan előre feltárja 
problémáit, kifejti véleményét, elgondolásait és a hiba kijavítására, esetleg nincs pontos 
elképzelése. 

A végzett munka folyamatos értékelése, segítése mellett a PK HTPH elsősorban 
példamutatásán keresztül neveli beosztottait. Az a PK HTPH, aki éveken keresztül kép
telen a kapott káderekből tudatos, eredményesen dolgozó munkatársat nevelni, akitől 
nem magasabb beosztásba, hanem ismétlődő leváltásra, lecserélésre kerülnek tisztek és 
tiszthelyettesek, az nem nőtt fel a hadtáp kádermunka irányítására. A kádermunkában 
az együttműködés elengedhetetlen. A személyes vélemény csalhatatlannak vélése általá
ban káderveszteséghez vezet. 

2. A gazdá.lkodás irányítása: 

A hadtápgazdálkodás irányításának megfelelő értelmezéséhez tisztán kell látni, 
hogy ezen a területen is az egységes összfegyvernemi vezetés, az egyszemélyi parancs
noki irányítás érvényesül. A parancsnok a gazdálkodással kapcsolatos hatáskörét helyet
tesei, fegyvernemi és szolgálatiág-főnökei, valamint a GEKÖB döntést előkészítő, 
javaslattevő és végrehajtást ellenőrző tevékenységére támaszkodva gyakorolja. A dan
dárszintű gazdálkodás szerves része a hadtápgazdálkodás, amelyet a szabályzók, az elöl
járó PK HTPH és a parancsnok követelményei alapján közvetlenül a dandár PK HTPH 
irányít törzse és alárendeltjei bevonásával. 

A hadtápgazdálkodás magába foglalja: a jóváhagyott hadtáp költségvetési előirány
zatokkal, valamint a központi térítésmentes természetbeni ellátás útján biztosított had
tápanyagokkal és -eszközökkel való együttes gazdálkodási tevékenység összességét, 
melynek célja: a harckészültség, a kiképzés és a napi élet hadtápfeltételeinek megterem
tése és folyamatos biztosítása a személyi állomány élet-, szolgálati és munkakörülményei 
szinten tartása és a lehetőségekkel összhangban történő fejlesztése. 

A csapatéletben, a gazdálkodás, mint cselekvési folyamat, egyre jobban közeledik a 
polgári élet körülményeihez. Megjelentek olyan fogalmak, mint takarékosság, haté
konyság, belső tartalékok feltárása és hasznosítása, a társadalmi tulajdon védelme, fajla
gos anyagfelhasználás stb. Mindezen fogalmak mögött aprólékos, munkaigényes felada
tok sorakoznak, amit csak megfelelően ( elméletileg és gyakorlatilag) felkészített gazdál
kodási szakemberek képesek megoldani. Ezen feladatok aprópénzre váltása során dan
dárszinten több esetben bizonytalankodás érezhető {a célkitűzéseket jól ismerjük, a 
megoldás hogyanját nem találjuk). 

A hadtápgazdálkodás széles körű együttműködést, egyeztetést feltételez a dandár 
vezetésén belül, valamint az elöljáró tagozatokkal és az alárendeltekkel égyaránt. 

Dandárszinten számszakilag is számottevőek lehetnek a hadtápgazdálkodásra 
kiható, a tartalmas vezetői együttműködésből származó eredmények vagy eredményte
lenségek. E területen tehát meghatározó szerepet játszik az időbeni, kellő célorientált
ságú kezdeményezés. 

Ha a dandár PK HTPH, mint a hadtápgazdálkodás közvetlen irányítója, helyesen 
érti szerepét a dandár vezetésében, és ha egészséges probléma érzékenységgel rendelke
zik, mindig képes a jogos igényeket a jogtalantól elkülöníteni, objektív akadályokat a 
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szubjektív hátterű mulasztásoktól megkülönböztetni, ezen keresztül a dandár vezetésé
ben szakterülete elismert vezetőjeként dolgozni. 

Nem szabad azonban arról elfeledkezni, hogy a kitűzött gazdálkodási célok eléré
sére önmagában a leggondosabb döntéselőkészítő és döntést hozó tevékenység sem 
biztosíték. 

A PK HTPH-nek és a szolgálatiág-fónököknek tisztában kell lenni azzal, hogy 
minden gazdasági elemzés, számítás, számvetés tartalmaz valahol valami megmérhetet
lent, valami becslésszerűt, azért a tökéletes biztonság a gazdasági döntéseknél elérhetet
len. Ha a PK HTPH ezt felismeri, belátja és annak tudatában cselekszik, akkor dönté
seibe annak várható következményeit is bekalkulálja. Törekszik a bizonytalansági 
tényező csökkentésére, de számol vele, hogy gazdasági döntései a megvalósulás folya
matában kisebb-nagyobb mértékben módosulhatnak. 

A fentiek miatt jól működő visszacsatolásra, élő, eleven kapcsolatra van szükség a 
gazdálkodási folyamatban részt vevő valamennyi fegyvernemi és szolgálati ág között. 

Ill. 

A DANDÁRHADTÁP VEZETÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI 

A dandár PK HTPH vezető, irányító tevékenysége a parancsnoki vezetési rendszer 
szerves részét, annak egyik alrendszerét képezi. 

A jól szervezett napi, heti és havi munkarend szinte "automatikusan" biztosítja a 
hadtápszolgálat eredményes működését. A jól kialakított munkarend illeszkedik a dan
dár belső életéhez, nagyfokú önállóságot, rugalmasságot, vezetési szabadságot, az idővel 
történő tudatos gazdálkodást tesz lehetővé. 

A végrehajtott szervezeti, technikai korszerűsítés a vezetés rendszerét dandárszin
ten alapvetően nem változtatta meg, azonban minden körülmények között szükségessé 
vált az új szervezethez jobban igazodó vezetési rendszermódosítás. Az átszervezés kap
csán átdolgozásra került a tervezési, feladatszabási és beszámoltatási rend, minek követ
keztében alegység tagozatban megnövekedett az előrelátás, a fő feladatokra történő 
súlyképzés. A tervezés folyamatában a zászlóalj tagozat nagyobb önállósággal rendelke
zik, természetesen vele párhuzamosan a felelőssége is növekedett. 

A dandárhadtáp vezetési tevékenysége elképzelhetetlen a dandártörzs vezetési 
rendszere nélkül. 

A hadtápjellegű feladatok meghatározása, az alárendeltek részére történő lejutta-
tása általában a következő rendezvényeken és parancsokban kerül meghatározásra: 

a) Rendezvények: 

- parancsnoki vezetői, feladatszabó tervezői, fegyelmi értekezlet; 

- állománygyűlések; 

- pártpolitikai rendezvények; 

- parancskihirdetési foglalkozások; 

- beszámoltatások; 

- havi, heti, napi feladatpontosítások. 
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b) Alapvető parancsok: 

- 100-as parancs; 
- helyőrségi és napiparancs; 
- gazdálkodási parancs; 
- elöljáró szakmai intézkedések, utasítások és parancsok; 
- előre nem tervezhető feladatra történő intézkedés. 
Ezen felsorolt rendezvények, intézkedések és parancsok természetesen csak a lega

lapvetőbbek, mindezek kiegészülnek még a helyi sajátosságokat figyelembe vevő szabá-
lyozásokkal. 

A következőkben röviden jellemezzük az egyes rendezvények jelentőségét, a veze
tésben elfoglalt helyét. 

A helyzettől függően a parancsnok általában naponta, a munkaidő kezdetén ponto
síthatja a napi feladatokat. Ezen a vezetési aktuson a betervezett napi feladatok áttekin
tését, váratlan események igényelte egyeztetéseket szükséges a PK HTPH-nek is jelen
teni. 

A heti parancsnoki értekezleten általában értékelésre kerül az elmúlt heti feladatok 
végrehajtása, s megtörténik ugyanez a következő hétre. Mivel ez az értekezlet már egy 
jelentős Jórum" is, a PK HTPH-nek itt lehetősége'van (amivel köteles is élni) többek 
között a személyesen és törzse által végrehajtott ellenőrzések tapasztalatai alapján jelen
teni, értékelni az alegységgazdálkodás, anyagmozgatás, rajszemlék, hadtáptechnika karbantar
tása, a hadtápobjektumok tevékenységével kapcsolatos területeket, valamint az öltiizködési fegyel
met stb. 

A havi értekezleten a hadtápszolgálatot illetően általában napirenden van: 
- a HKSZ (M) hadtápfeltételei biztosítása; 
- a hadtápkiképzés végrehajtása; 
- a hadtápgazdálkodás és ellátás fontosabb kérdései (szállítás, fehérneműcsere és 

fürdetés, betegforgalom stb.); 
- az anyagi fegyelem jellemző tendenciái, havi alegységrovancsok tapasztalatai; 
- a hadtápmunka értékelése; 
- kérelmek, javaslatok. 
A havi értékelő és feladatszabó parancsnoki értekezleteken széles lehetőség van a 

betervezett és terven kívüli feladatokról jelentést tenni, sőt mód van - ha szükséges -
résztvevők személyére menően kitérni az esetleges elmaradásokra és azok okaira is. 

Hangsúlyozni szükséges, hogy a napi eligazítást, heti, havi parancsnoki értekezleteket 
követően a PK HTPH-nek alkotó módon - részletesebben, kiegészítve megítélésével -
elgondolásaival szükséges levezetni beosztottai részére saját vezetői aktusait. Nem mindegy 
hogyan képes - elvi alapokon állva - egyeztetni a szolgálat érdekeit a követelményekkel. 
Nem mindegy, hogyan képes megnyerni közvetlen munkatársait a feladatok végrehaj tá 
sához. 

A dandár "Gazdálkodási, Építési és Környezetvédelmi Bizottság"-ainak 
(GÉKÖB) negyedévente sorrakerülő ülései az egység életében jelentős szerepet töltenek 
be. Az a helyes, ha PK HTPH-ek aktívan részt vesznek az előkészítésében, a témák 
megtárgyalásán, valamint a javaslatok stb. kialakításaban. Ezen a fórumon az egység 
összérdekeit figyelembe véve, széleskörűen mód van - a mérő- és mutatószámok, a sze
mélyes tapasztalatok alapján - a tervek végrehajtásának mennyiségi és minőségi megíté-
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lésére, a reális helyzetkép összegzésére, a szükséges teendőkre vonatkozó döntések elő
készítésére. A dandár PK HTPH-nek a GÉKÖB ülésen egyszerre kell képesnek lenni a dandár 
vezetése egyik tagjaként, ugyanakkor (és ez nem ellentmondó) a dandárhadtáp vezetőjeként részt
venni. 

A kiképzési időszakonként sorra kerülő dandár tiszti, tiszthelyettesi értékelő és fel
adatszabó gyűlések előkészítő időszakában a dandár PK HTPH-eknek elsősorban azt 
célszerű szem előtt tartani, hogy a szolgálat eredményei éppen úgy bekerüljenek a dan
dár PK által elmondásra kerülő anyagba, mint a gondok területei, megjelölve azok 
okait, ha kell a felelősöket és a teendőket is. Ha a hadtápvezetés részéről az előbbiek 
reálisan kerülnek kialakításra, ez jól megmutatja a végzett munka megítélését illetően a 
vezetés egységes szemléletét és álláspontját. Ezért nagyon sokat és következetesen kell 
dolgozni. Ha mód van rá, a hadtápmunka egy-egy lényegesebb kérdésében a PK 
HTPH részletesebb jelentést is tehet a gyűlésen. 

A dandár éves értékelő és feladatsza.bó tiszti, tiszthelyettesi gyűlés előkészítésében - bár 
szélesebb értelemben - az előbbiekhez hasonló tartalommal célszerű részt venni. 

A dandárszintű vezetési aktusokon a parancsnok által elrendeltek, a dandárhadtáp 
"Feladatterv"-ében megfogalmazott követelmények teljesítése a hadtáptörzs részéről is 
mindenkor feladatszabást, szabályozást, elszámoltatást követelnek. A napi pontosítá
sok, a heti és havi beszámoltatások, az évi hadtápgyűlések tiszti, tiszthelyettesi szinten, 
jelentős szereppel bírnak e téren, szorosan kapcsolódnak a hasonló parancsnoki rendez
vényekhez. 

A hadtápmunka eredményességének megítélésében jelentős az ellenőrzés szerepe. A 
szolgálati ágak, hadtápobjektumok, az alegysége� ellenőrzése a belső ellenőrzés kategóriá
jába tartozik. A belső ellenőrzés rendszerét, módszereit, gyakoriságát az - állapotért 
érzett felelősség alapján - a CSHSZ I. rész., a Hadtápellenőrzés Kézikönyve, a 050/ 
1983. számú HDS PK-i Intézkedés részleteiben szabályozza. 

A dandár belső ellenőrzését a parancsnok szervezi és hagyja jóvá. A hadtápszolgá
lat kötelező ellenőrzéseiből a lényeges feladatok szerepelnek a dandár belső ellenőrzési 
tervében, biztosítva ezzel - a lehetőségek szerint - az alegységek parancsnoki ellenőrzé
sén való egyidejű részvételt, más szóval az ellenőrzés komplex jellegét. Anélkül, hogy az 
ellenőrzés kérdéseit behatóbban érintenénk, a dandár PK HTPH-nek mindenkor töre
kedni kell személyes ellenőrző munkájában a váratlanság érvényesítésére, a pénzkihatás
sal járó és más okmányok, a számviteli munka, a felhasználásra kiadott anyagok szabá
lyos igénybevételének rendszeres vizsgálatára. 

Összességében megállapítható, hogy a szervezeti és vezetési struktúrában bekövet
kezett változások - annak ellenére, hogy a vezetést elméleti alapjaiban nem változtatták 
meg - jelentős kihatást gyakoroltak a dandárhadtáp vezetésére. Azonban helytelenül 
járunk el akkor, ha ezt a változást lekicsinyeljük vagy esetleg elmisztifikáljuk. A dandár
hadtáp vezetésének újszerű kérdéseit tovább kell kutatni, meg kell találni azon összefüg
géseket, helyi sajátosságokat és megoldásokat, amelyek további lehetőséget biztosítanak 
a hadtápvezetés hatékonyságának fokozására, minőségének javítására. 
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