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A társadalmi élet minden területén, így néphadseregünkben is egyre erőteljesebben 
jelentkezik a vezetés további javítása iránti igény. 

Néphadseregünk fejlesztése és mindennapi harci készenléte, egész élete szempont
jából is mind nagyobb érdek fűződik a katonai vezetés színvonalának emeléséhez. 
Ennek megfelelően minden vezetési szinten behatóan és kiemelten foglalkoznak a kato
nai vezetés helyzetével, javításának lehetőségeivel. A vezetés korszerűsítése, munkánk 
hatékonysága fokozásának igénye azért került előtérbe, mert a katonai szervezet korsze
rűsítése ezt indokolttá tette. Végrehajtottuk az átszervezést, most már az új szervezet
nek megfelelő dinamikus, operatív vezetési rendszert is ki kell alakítani minden szervezeti 
változást megért szinten. Ehhez kell igazítanunk munkánkat, jövőnket. A vezetés töké
letesítése, hatékonysága, operativitása növelésének igénye nap mint nap jelentkezik a 
sokoldalú csapatélet minden területén. Új kérdéseket vet fel, újszerű megoldásokat, 
döntéseket követel a különböző vezetési szinteken. 

1987. év során a néphadseregben olyan jelentős minőségi változások, fejlődés következett 
be, amely nem csak lehetővé teszi, de meg is követeli a vezetés színvonalának számot
tevő javítását, korszerűsítését. lgy a korszerűsítés, mint végrehajtott feladat, megfogal
mazta a gl. dd. vezetésével szemben támasztott követelményeket: eleget tenni az elöljá
rói megnövekedett elvárásoknak, a személyi és technikai feltételek javulásával a dd. 
vezetésének tökéletesítésével megbízhatóan, jó színvonalon biztosítani a HKSZ-i 
kiképzési, felkészítési gazdálkodási - ellátási -, kiszolgálási feladatok tervszerű, szerve
zett teljesítését. 

Az átszervezés kapcsán átdolgozásra került a tervezési, feladatszabási és beszámoltatási 
rend, így az egység-, alegység tagozatban is megnövekedett a tervezés előrelátása, súly
pontorientáltsága. A kialakított rendszer az e. vezetési rendszerénél jobban igazodik az 
alaprendeltetésből adódó feladatok célirányosabb végrehajtásához. A tervezés folyamán 
a zászló:0 tagozat nagyobb önállóságot kapott, így természetesen vele együtt a felelős
séget is.Igy a dd. vezetésből kimarad a "gyámkodás", ami az e. vezetésére régebben jel
lemző volt. A gl. dd. vezetési, szervezeti struktúrája jelentős változásokon ment keresz
tül, javultak a vezetés technikai, személyi feltételei, ami egyre hatékonyabban segíti a gl. 
dd. vezetés munkáját, így alapvetően biztosítja a vezetési tevékenység folyamatos, meg
bízható végrehajtását. 
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A parancsnok egyszemélyi oszthatatlan felelőssége érvényesül az elöljáró irányá
ban. Ugyanakkor ezt a felelősséget az adott vezetési szinten differenciáltan megosztja helyette 
seivel, fegyvernemi és szolgálatiág-főnökeivel, akik a maguk szakvonalán jobban körül
határolt és mélyebb felelősséggel tartoznak egyrészt a parancsnok, másrészt a szakmai 
elöljáró, fegyvernemi, illetve szolgálatiág-főnök felé. Ebből kiindulva optimálisnak 
tekinthetjük azt a vezetési láncot, amelyben a parancsnok személyhez kötött felelőssége 
mellett mindinkább érvényre jut a parancsnokhelyettesek, fegyvernemi főnökök, szol
gálatiág-vezetők, és az egész törzs széles körű és felelősségteljes bevonása a vezetésbe. 

A gl. dd. vezetése színvonalának emelése, a döntések megalapozottabbá tétele 
érdekében a vezetés minden szintjén nagy figyelmet kell fordítani az elemzés és döntéselóké
szítési folyamat tö'kéletesítésére; a döntésekhez elengedhetetlen információk megszerzésére; 
a meglevő lehetőségek és az elöljárói követelmények tisztafejú reális elemzésére; a ter
vező munka tökéletesítésére; a végrehajtáshoz rendelkezésre álló technikai, személyállo
mány, anyagi és pénzeszközök célszerűbb felhasználására; a végrehajtás vezetésére; 
segítő ellenőrzésekre. 

Ennek a tudatnak a birtokában, nagyobb felelősséggel és hozzáértéssel kell a dd. 
vezetésnek tervezni. A tervezési mechanizmus belső tartalmának tö'kéletesítésével el kell 
érnünk, hogy jobban előre lássuk, és ezáltal a vezetett zászlóalj tagozat is előrelátóbbá 
váljon, és az alapvető feladatokra jobban koncentráljon, és előzzük meg a terven felüli 
feladatokat, ami tervezés időszakában még nem volt prognosztizálható. Célunk a ter
vező munka folyamán még reálisabb tervek kidolgozása, amely minden oldalról megala
pozott és átgondolt. 

A dd. vezetése kiemelt figyelmet fordít a feladatszabás és a beszámoltatás rendjére. 
Ez alapvetően kialakult az új 100-as parancs és a pk.-i értekezletek rendszerében jól 
kiforrott, és érvényesül a mindennapi élet folyamán. Az eddig eltelt időt figyelembe 
véve a pk.-i állomány többsége helyesen látja el ezzel kapcsolatos kötelmeit. A feladat
szabás és beszámoltatás rendszerén nem kell változtatnunk, de jobban, konkrétabban kell 
meghatározni a feladatokat a beosztott állomány részére, és nem szabad megengedni a terjen
gős beszámoltatásokat. Mindkettőt meg kell tölteni ésszerű, a konkrét végrehajtást elő
segítő célszerű tartalommal, kiemelve a kulcsfontosságú lényeget. A periódikusan 
ismétlődő vezetési lánc rendjét sértetlenül hagyva, az eddiginél operatívabban és rugal
masabban kell változtatni a részfeladatok végrehajtásának módszereit, folyamatosabbá 
kell tenni a végzett munka értékelését, és a szerzett tapasztalatok gyorsabb hasznosítá
sát. Kiemelt figyelmet kell fordítani a feladatszabásra és ellenőrzésre. 

A dandár vezetésében a vezetői tevékenység minden szinten az elöljárói parancs
nok, utasítások, szabályzatok szellemében tervezett és szervezett. A dandár htp. törzs 
része a dandártörzsnek, így a dd. htp. vezetése részét képezi az egységes dandárveze
tésnek. A dandár htp. vezetése a htp. vezető szervek olyan gyakorlati tevékenysége, 
amely az alárendelt zászlóalj hadtápok és a htp. szolgálati személyek folyamatos vezeté
sét a htp. szolgálat előtt álló feladatok maradéktalan végrehajtását hivatott megoldani 
azzal a céllal, hogy biztosítsa a dd. HKSZ-t, mozgósítását, kiképzését és a napi élet ellá 
tásának - kiszolgálásának - megvalósítását. 

A htp. vezetése a békében megoldandó feladatokat a gépesített lövész dd. követel
ményeinek és a helyi lehetőségek adta sajátosságok figyelembevételével oldja meg. 

A htp. szolgálat rendelkezik a laktanyaparancsnok által jóváhagyott munkaköri le
írással, ami magába foglalja az összes alárendelt ti. tts. feladatát, hatáskörét, kötelmét. 
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A htp. biztosítási kérdések megoldása összhangban a fegyvernemi és szolgálati ágakkal 
együttműködésben valósul meg. 

A dd. htp. vezetésében töretlenül érvényesül a parancsnoki akarat és elképzelés. Ennek 
függvényéban a htp. szolgálatot a pk. az általa jóváhagyott tervek, kiadott írásbeli és 
szóbeli parancsok útján irányítja. A pk., mint egyszemélyi vezető és jogi személy, meg
határozza a dd. pk. HTPH és az alegység pk.-k felé a hadtápbiztosítással kapcsolatos 
követelményeit, fő feladatokat. A követelményekkel együtt biztosítja a megoldáshoz 
szükséges, és a HTPH hatáskörét meghaladó feltételeket. 

A feladatszabás után rendszeresen ellenőrzi, illetve ellenőrizteti a dd. htp. működé
sét, gazdálkodását, az alárendeltek ellátottságát. 

A parancsnok a dd. htp. vezetését, a htp. feladatainak és hatáskörének egy részét a 
PK HTPH-re átruházta. Így közvetlenül egy kézben érvényesül a vertikálisan és horizontáli
san kiterjedt dd. htp. vezetése, amely az alárendeltségbe tartozó szolgálati ágakat, ellátó 
századot, és a CSSZR-t jelenti. 

A htp. vezetést békében a hadtápszolgálat, a csapatszámviteli részleg és az egész
ségügyi szolgálatfőnök hivatott végrehajtani. 

Ezt az állományt lehet együttesen hadtáptörzsnek nevezni, amely a dandárparancs
nokság szerve, a hadtáp vezetésére; a harckészültség, a mozgósítás tervezésére, szervezé
sére; a hadtáp háborús ellátására való felkészítésére. 

A dandárhadtáp feladata békében: a gazdálkodás, az egészségügyi ellátás, a sze
mélyi állomány kiképzése, az élet- és munkakörülmények javítása, a szállítás szervezése, 
irányítása. A dandárhadtáp működésének ellenőrzése a HDT PK HTPH és a dd. pk. 
által meghatározott követelményeknek megfelelően. 

A dandárhadtáp vezetési tevékenysége elképzelhetetlen a dd. törzs vezetési rend
szere nélkül, amelybe szervesen beépül és alappillétjét kell, hogy képezze a dd. vezetésé
nek, a dandár parancsnokságának. A htp. vezetés által meghatározott feladatok megfo
galmazása és az alárendelt tagozatokhoz, alegységekhez történő lejuttatása, a következő 
rendezvényeken keresztül érvényesül: 

- vezetői értekezlet; 
- vezetési értekezlet; 
- parancsnoki értekezlet; 
- tervezési értekezlet; 
- feladatszabó értekezlet; 
- állománygyűlés állománykategóriánként; 
- ti. és tts. gyűlés; 
- fegyelmi értekezlet ( dd. heö.); 
- párt-, politikai rendezvények; 
- aeg. beszámoltatása, feladatszabás; 
- htp. törzsértekezlet; 
- pk. napi pontosítása; 
- PK HTPH napi pontosítás; 
- külön elrendelt beszámoltatások; 
- ezredsorakozó; 
- parancskihirdetési foglalkozások. 
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Mindezeken a rendezvényeken kívül érvényesül a: 
- 100-as parancsban előírtak; 
- a dd. pk. napiparancsa; 
- a laktanya pk. parancsa; 
- a heö. pk. parancsa; 
- elöljárói intézkedések (minden szintű) feldolgozása és végrehajtásának megszer-

vezése; 
- GÉKÖB éves gazdálkodási parancsa; 
- géptáviraton érkezett feladatok meghatározása; 
- telefonon kapott szóbeli parancsok végrehajtása. 

A felsorolt rendezvények és írásos anyagok összességében a dd. vezetésére érvé
nyesek, de ebben mindegyikben benne szerepelnek a dd. htp. béke vezetését érintő fel
adatok. A gl. dd.-nál jól kialakult a vezetési rendszer, és megbízhatóan biztosítja a veze
tési tevékenységet. 

Minden kiképzési időszakban a dd. hivatásos és továbbszolgáló tiszti, tiszthelyet
tesi állománya bevonásával megtartásra kerül a vezetői értekezlet. Ezen az értekezleten 
elhangzik a kiképzési időszakot átfogó és részletes értékelés, eredmények, hiányosságok, 
okok, tanulságok ismertetése, a következő időszakra feladatszabás, alegységekre, szolgá
lati ágakra bontva. Ebben a htp. szolgálat is külön értékelésre kerül, ekkor meghatáro
zásra kerülnek a következő időszak nagyobb jellegű htp. feladatai. 

A dd. htp. vezetésére nagy hatást gyakorol a vezetési értekezletek rendszere. Ezek 
napirendjét az egész kiképzési időszakra meghatározzák a PK H-k és fegyvernemi főnö
kök, és szolgálnak alapul a havi tervezési és parancsnoki értekezletekr�. Az értekezleten 
többek között elhangzik a PK HTPH által az elmúlt időszak htp. értékelése, és a követ
kező időszak htp. feladatainak meghatározása. Fő figyelmet mindig az elöljárói és dd. 
érdekű feladatok htp. biztosítására összpontosítva. 

Havonta a PK HTPH és DD TÖF, PK H-k, fegyvernemi főnökök tervezési értekez
leten vesznek részt, amelynek napirendi pontja a következő hónap naptári tervének ki
alakítása, benne a htp. feladatok betervezésével. Elsősorban a kiképzési, harcászati fog
lalkozások htp. biztosítására összpontosítva, de itt nem maradhat el a más jellegű felada
tok biztosítása sem. Ez az értekezlet választ ad a htp. szolgálat feladatvégrehajtási i rá 
nyára. Melyik alegységnél kell kiemelten beavatkozni dd. htp. szolgálat szintjén? Milyen 
htp. erőket és eszközöket kell biztosítani a htp. biztosítás végrehajtásához? 

Minden héten egy alkalommal parancsnoki értekezlet kerül levezetésre. Résztve
vők a PK H-k, fegyvernemi főnökök, alegységparancsnokok. Ekkor részletesen ismer
tetésre kerülnek a dd. tö. és a htp. tö. által végrehajtott ellenőrzések tapasztalatai, a vég
rehajtott feladatok értékelése, meghatározzák a következő hét fő feladatait. Itt kerül 
meghatározásra az ellátószázad feladata is, az általános katonai, politikai, egyéb jellegű 
megoldandó feladatok függvényében. A parancsnoki értekezlet témakörét, napirendjét 
mindig az adott hónap hétjeinek száma határozza meg. 

A tárgyhó első hetén a parancsnok elvégzi a következő hónap feladatainak előter
vezését és a végrehajtás elgondolását, koordinálja a laktanyai feladatokat. Ezek között 
szerepelnek a htp. feladatok is. 
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A második héten a parancsnoki feladatszabó értekezlet kerül végrehajtásra, a dd. 
tö. és a htp. tö. által a következő hónapra elkészített és kiadott tervezési adatok alapján 
a végrehajtásra kötelezett alegységekre meghatározva. 

A hónap harmadik hetében dd. szintű tervjóváhagyás a napirendi pont. Ekkorra 
már ellenőrzött, a PK HTPH is, és ezáltal aláírt kiképzési terveket a PK hagyja jóvá. 

A negydik héten az aeg. pk.-k, fegyvernemi főnökök beszámolnak a tárgyhónap
ban végrehajtott feladatokról, az előre kiadott szempontok alapján. Ekkor a PK HTPH 
nem számol be, hanem külön a pk. által meghatározott időpontban az értekezlet után. 
Alapvetően kialakultak azok a szempontok, amelyet a pk. hallani akar a HTPH jelenté
sében: 

1. HKSZ ,,M" htp. biztosítás helyzete. 
2. Szakalegységek szakmai felkészítésének értékelése. 
3. Gazdálkodási feladatok végrehajtása szolgálati áganként. Itt kiemelt kérdés az 

üza. felhasználás alegység bontásban, %-os arányban, valamint a költségvetési előirány
zatok felhasználásának állása %-son. 

4. CSSZR naprakészsége. 
5. Meghatározott ellenőrzések végrehajtása. 
6. Utalt alakulatok htp. ellátása. 
7. Kiemelt feladatok htp. biztosításának végrehajtása. 

Természetesen ezen kívül más kérdések is szerepelnek, de a legtöbbször ezek vált
ják egymást. 

A parancsnok szükség szerint, de legalább kéthavonta egy alkalommal ti. tts. -i gyű
lést tart. Ezen a dd. állománya részt vesz. Természetesen a htp. tö. és alárendeltjei is. Itt 
elhangzanak olyan aktuális feladatok, értékelések, követelmények, amelyet a pk. és a 
helyettesei személyesen ismertetik a résztvevő állománnyal. A jelentősége abban áll, 
hogy itt nem torzul a feladat megértése, és a legrövidebb idő alatt jut el mindenkihez a 
meghatározott feladat vagy értékelés. A gyűlés általában nagy horderejű feladatok előtt 
vagy fontos tájékoztatások alkalmával kerül megrendezésre. 

A htp. törzs részére a kötelezően meghatározott rendezvényeken kívül a PK 
HTPH levezet: 

- HTP feladatszabó értekezletet; 
- HTP tö. értekezletet; 
- L. HTP értekezletet; 
- HTPH-i napi pontosítást; 
- L. HTP HKSZ pontosítást; 
- Ellátószázad állománygyűlést, fegyelmi értekezletet. 

Mindezek a levezetésre kerülő rendezvények alappillétjét a pk. által meghatározott 
feladatok képezik. A htp. szolgálatnál alapvető feladat az előző értekezlet rendszerében 
elhangzottak htp. feladatainak megfogalmazása. 

A htp. feladatszabó értekezleten az előző év értékelése és a tárgyév feladatainak 
meghatározása, az elöljáró intézkedéseiben és az általa tartott htp. feladatszabó értekez
leten elhangzottak ismertetése hangzik el a htp. tö., ellátó szd. tiszti, tiszthelyettesi, a 
CSSZR teljes személyi állományának jelenlétében. 
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Az értekezletek rendszere a dd. -nál szabályozott, a béke vezetés eddigi gyakorlata 
igazoltíl, hogy biztosítja a vezetés folytonosságát, megbízhatóságát, életképességét. De 
mindezek mellett szükség volt a különböző vezetési szinteken, így a htp. törzsben is 
kialakítani a DD PK HTPH és a szolgálatiág-főnökök havi munkarendjét, amely 
magába foglalja a teljes munkahónapot, munkahetet és munkanapot. 

Jelen esetben a htp. béke vezetést meghatározó munkarendről, a PK HTPH munkarend
jéről kívánok egy változatot ismertetni. Ez a munkarend napi 7 .00 órától kezdődik és 
16.30 óráig tart. 

07.00-07.30-ig HTPH napi feladat áttekintése 

07.30-08.00-ig Alárendeltek reggeli jelentése, az előző nap délutánjától a tárgynap reg
geléig történt jelentenivalókat foglalja magába 

07.40-08.00-ig Minden hétfőn dd. sorakozó. Kötelezően előírt napirendi pont min
den ti. és tts. sorállományú részére 

08.00-08.30-ig A dd. pk. napi pontosítása a pk. h.-k részére 

08.30-09.0 0 -ig PK HTPH napi pontosítása, ahol a szolgálatiág-főnökei, ellátó szd. 
pk., CSSZR vezető vesz részt. Minden kedden és csütörtökön ez kibő
vül a laktanyában elhelyezett alakulatok PK HTPH-ivel, vagy ahol 
nincs, ott a htp. képviselőjével. Továbbá a napi feladatok ismertetése, 
feladatszabás, beszámoltatás egyes kérdésekből hangzik el röviden. 

Ez a két óra időtartam alapvetően, amelyet a PK HTPH kötelező érvénnyel kéz
ben tart, meghatározza a nap feladatainak eredményességét, elvárások teljesítését. Ezt a 
HTPH minden nap végrehajtja. Nem lehet lazítani, mert akkor ezt a laktanyában elhe 
lyezett mintegy 3000 fő mindennapi ellátása, kiszolgálása érzi meg. 

Ez bizonyul a legkoncentráltabb 2 órának, mivel itt kell hogy eldőljön a nap kime· 
netele szolgálati áganként, hogy eredményes volt-e vagy sem. 

Sőt sokszor olyan problémák is felmerülnek, amelyet a PK HTPH sem látott 
előre, és nem hangzott el a parancsnoki értekezletek rendszerében. 
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A PK HTPH munkarendjére visszatérve folytatom: 

Hétfő: 

9.00-11.00 

11.00-13.00 

13.30-14.30 

14.30-16.30 

Kedd: 

A hétfői jelentés összeállítása, a jelentés továbbítására 

dd. vezetési értekezlet 

Referálás a parancsnoknál. Ezt a feladatot csak akkor hajtja végre a 
HTPH, ha van olyan anyag, amit még nem jelentett a pk.-nak. 
Ekkor áll rendelkezésére az időtartam 

Ellenőrzési feladatok a htp. szolgálatnál. Ez a napi munkafolya
matba épített ellenőrzést jelenti 

9.00-13.00 HTP objektumok ellenőrzése bejárással 

14.30-16.30 Ellenőrzési tervben rögzített feladatok végrehajtása 
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Szerda: 

9.00-13.00 

14.30-15.30 
15.30-16.30 

CsütörtiJ°k: 

Ellátó szd. htp. kiképzésének élet-, munkakörülmények, gépjármű
vek hadrafoghatóságának ellenőrzése 
Parancsnoki értekezlet 
Parancskihirdetés, alaki foglalkozás 

9.00-13.00 A laktanyahadtáp gazdálkodásának ellenőrzése 
14.30-16.30 HT testnevelés 

Péntek: 

9.00-10.30 
10.30-11.00 
11.00-11.30 
11.30-12.45 

14.15-16.30 

CSSZR ellenőrzés 
L. HTP HKSZ pontosítás 
DD H�Z pontosítás 
Technikai karbantartó napra feladat meghatározása az elló. szd. 
részére; terv elkészítése 
Jelentés a következő heti feladatokról és azok feltételei megterem
tése, körletszemlék végrehajtása (külső, belső) 

A HTPH munkarendjét figyelembe véve csak egy hetet tartok célszerűnek ismer
tetni, mivel a többi hét is hasonlóan telik. De van egy olyan része is a leírtakon kívül a 
hadtáp békevezetésnek, amit egyszerűen nem lehet előre jelezni. Ezek közé tartozik a 
külső kapcsolattartás, amit az illetékes vállalatok, területi szervek stb. terveznek. Sokszor 
az ő általuk behatárolt egyeztetés időigénye a HTPH-nek heti 20% munkarendjét is 
igénybe veheti. Ekkor már nehezebb a kötelezően betervezetteket végrehajtani. 

Így megközelítőleg igyekeztem egyfajta képet adni, hogy az ismert HTPH-i beosz
tást milyen sokirányú behatárolás éri békeidőszakban, és még nem is beszélve a háborús 
időszak vezetési kérdéseiről. Ezt a bonyolult, sokrétű, felelősségteljes békevezetési fel
adatokat nem könnyű a korunk adta nehéz gazdasági helyzethez igazítani, és nem utol
sósorban az elöljáró által egyre jobban szigorodó elvárásoknak eleget tenni. 

Ebben az évben korszerűbb lett a htp. vezetési rendszere, javultak a vezetési folya
m'atok, ezen belül megfelelően szabályozásra került az információs rendszer, a döntése
lőkészítés, a tervezés, a feladatok megszabása és a számonkérés, az ellenőrzés, a vezetés 
folytonosságának biztosítása. A htp. vezetési, szervezeti, személyi és más feltételek egya
ránt megfelelően biztosítják a dd. htp. előtt álló feladatok végrehajtását. 

(Melléklet a folyóirat végén található!) 
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