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Az egység hadtápvezetésében meglevő hiányosságok, 
azok megszüntetésének lehetőségei, 

az egység hadtápvezetése javításának irányai 

Békés Mihály alezredes 

A társadalmi élet minden területén, napjainkban egyre többen, egyre többet foglal
koznak a vezetés kérdéseivel, mint olyan belső tartalékkal, amelynek feltárásával a veze
tési tevékenységünk javításával a gazdasági, ellátási munkánk hatékonysága válik ered
ményesebbé, újabb források igénybevétele nélkül. 

A vezetés elméletének néhány aktuális kérdésével a Hadtápbiztosítás 83/2. számá
ban foglalkozott dr. Lapos Mihály vezérőrnagy elvtárs. Én az egységszintű vezetésben 
meglevő hiányosságokkal, azok megszüntetésének lehetőségeivel foglalkozom e tanul 
mányban. 

A jelenlegi időszakban, amelyre az anyagi források határainak beszűkülése a jel
lemző, egyre nagyobb jelentősége van az olyan belső tartalékok feltárásának, amelyek 
nem igényelnek anyagi forrásokat. De a célok megvalósításáért folytatott tevékenység 
szellemi produktumának, minőségének javítása anyagi értékeket, további források létre
hozását teszik lehetővé. 

Az anyagi szolgálatban dolgozók jól tudják, hogy a kitűzött célok megvalósításá
hoz mennyi töprengés, a változatok ütköztetése, nehezen kimondott döntés után 
jutunk el. Es sajnos nem egyszer úgy, hogy a végeredmény mégsem az, amit elképzel
tünk. Amikor megvizsgáljuk, hogy miért nem a várt eredményt kaptuk, akkor rájövünk 
(sajnos már későn), hogy a legtöbb esetben a vezetési tevékenységünk funkcióiban 
mulasztottunk el valamit, amelyet már nem korrigálhatunk. 

E tanulmány megírása során nem vállalkozhatom arra, hogy a teljesség igényével 
lépjek fel és a hadtápbiztosítás minden területének, minden mozzanatában vizsgáljam a 
hatékonyság, az optimális eredmény elérését biztosító módszereket. Ezért a felügyeleti 
ellenőrzések során szerzett tapasztalatok alapján az egység hadtápvezetésében meglevő 
hibákkal és azok csökkentésének vagy megszüntetésének kérdéseivel kívánok foglal
kozni. 

I. 

Az egység hadtápvezetésében meglevő és jellemző 
fogyatékosságok 

E tevékenység vizsgálatánál az látszik célszerűnek, ha a vezetés (mint általános 
kategória) funkciójából indulunk ki, amelyek általános érvényűek, legfeljebb a területei, 
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a kitűzött célok és a megvalósítás módszerei speciálisak. Így a vezetés alapvető funkciói 
a következők lehetnek: 

Célkitűzés Információgyűjtés Tervezés, cselekvési 
és feldolgozás vált. kidolg. 

1 
l 

DÖNTÉS Szervezés (feltételek Közbeeső ellenőrzés biztosítása) 
1 

. ! 

Operatív irányítás Ellenőrzés Elemzés, értékelés, 
minősítés 

Vegyük sorra az egyes funkcióban meglevő fogyatékosságokat: 
Célkitűzés: 

E fogalomban általában kettő szint céljai fogalmazódnak meg: 
a) Az elöljárói, amelyek a tárgyévre érvényes parancsokban, szakmai intézkedések-

ben jelennek meg. . 
b) Saját, az általa vezetett ( egységhadtáp) célkitűzései, elgondolása, az időszak 

feladataira. 
Nem kizárva az a) pontban jelzett elöljárói célokban meglevő hiányosságokat, 

amelyek kihatással vannak a saját célok meghatározására - nem tartom célszerűnek eze
ket felsorolni - mivel az az alárendeltek számára parancs jelleggel bír, és az egységhadtáp 
részére a végrehajtás kötelező; a saját célok megfogalmazásában levő fogyatékosságok
kal foglalkozom. 

Az egységhadtáp célkitűzései a Csapathadtáp Szabályzat 267. pontjában elrendelt 
Feladattervben fogalmazódnak meg. 

Ismeretes, hogy a terv alapvető része a: 
- fő célkitűzések; 
- fő feladatok; 
- naptári terv; 
- a feladatok havi bontása. 
A fő célkitűzéseket részben kell meghatározni az egységhadtáp előtt álló alapvető 

célkitűzéseket és területenként (HKSZ, kiképzés, gazdálkodás, vezetés stb.) e6ry-egy 
összefogott célt, amely megvalósításával biztosítjuk az elöljárói célkitűzés megvalósítá
sát, amely az egység helyzetére kellően adaptált. Valamint a vezetői tevékenység utolsó 
funkciója alapián az elmúlt időszak elemzése, értékelése, minősítése során levont követ
keztetések alapján az egységhadtáp további fejlődését biztosító célok meghatározását 
biztosítja. 
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Melyek azok a hibák, amelyek e területre jellemzőek és így általánosíthatók? 
Az egyik ilyen, hogy e részben túl sok cél kerül meghatározásra. Ennek következ

ményeként nem tűnik ki az egységhadtáp fő erőkifejtése, amelyre ez időszakban a had
tápszolgálat összpontosít. Ezáltal túl általános, nem tükrözi az egység és ezen belül az 
egységhadtáp sajátosságait. Nem egy egységnél tapasztaltam, hogy ezek a célkitűzések 
több oldalon vannak felsorolva. Hány oldal legyen? Ezt meghatározni nem lehet, de 
nem is célszerű. De az biztos, hogy ott mindenképpen torz az arány, ahol a fő feladatok, 
amelyek a fő célkitűzések megvalósításának gyakorlati módszereit kell hogy tartalmazza, 
kevesebb mint a fő célkitűzések. 

Jellemző, hogy nem egy esetben irreális célok megfogalmazásával találkozunk, 
amelyeknél már a kitűzés idején is világosan látható, hogy nem valósíthatók meg. Ez 
főleg az utalt egységeknél jellemző, és olyan ellátási-szolgáltatási célokat tűznek ki, ame
lyek a gazdálkodó egységgel nem összehangoltak. Vagy például a kisegítő gazdaságba 
olyan fejlesztéseket, amelynek sem takarmány bázisa, sem egyéb anyagi lehetőségei, tar
tási körülményei nem megoldottak. 

· Melyek e jellemző hibák okai? Ezek is a vezetési funkciók kihagyására, elhagyására 
vagy elégtelen végrehajtására vezethetőek vissza. Ezek az információgyűjtés és -feldol
gozás - ellenőrzés -, elemzés, értékelés, minősítés, amelyre még visszatérek. Alátá
masztja a funkciók fontosságát, hogy ezek egymással összefüggőek, egymást kisegítik és 
ezek nélkül célkitűzés, elgondolás nélkülöző realitásokat; és a végrehajtást eleve kétsé
gessé teszik. 

Információgyűjtés és -feldolgozás: 
Az információ a feladat ismerete, a következő funkcióhoz, a tervezéshez, a cselek

vési változatok kidolgozásához elengedhetetlen. E funkciónak van egy_ belső dinamiz
musa, amely a folyamatosságban és a feldolgozásban jut kifejezésre. Úgy ítélem meg, 
hogy e funkció a dinamizmusában sérül meg, és emiatt nem tölti be a jelenleginél meg
határozóbb szerepét. 

Az egység PK HTPH-k és törzsük információkhoz több forrásból juthat. Ilyenek 
lehetnek az elöljáró parancsai, intézkedései, amelyből megismeri az elöljárói követelmé
nyeken túl például a HKSZ-M feladatokkal, szervezéssel, fejlesztéssel kapcsolatos fel
adatokat, a szakkiképzések tematikáját, idejét, tárgyát, teljes vertikumában módszertani 
foglalkozásokat, a gazdálkodás elöljáró által megszabott mutatókat stb. 

A másik alapvető forrás az egységparancsnok és törzse által tervezett, a kiképzési 
intézkedésekben előírt feladatok. Állományváltások, harcfeladatok, összekovácsolási 
kiképzések, egyéb rendezvények, amelynek hadtápbiztosítási vetületei vannak. Népgaz
dasági munkára és egyéb feladatra való kirendelések. 

A következő forrás a szolgálatfőnökök, szolgálatiág-vezetők jelentései a szakterüle
tekre, a szakmai elöljárók által meghatározott szakfeladatok. 

Sajnos az utóbbi időben a belső ellenőrzési tevékenységből egyre kevesebb meg
bízható információ kerül a PK HTPH és törzse részére. Különösen a szolgálati ágak 
átfogó ellenőrzéséből levonható következtetésekből megfogalmazható célokat hiányol
juk. Itt sérül tovább e funkció dinamizmusát adó másik elem, a feldolgozás. Ezt gátolja 
az információ rögzítésének (adattárak vezetésének) hiánya. Igénytelenség, de a tárgyila
gossághoz tartozik, hogy bizonyos objektív okok is gátolják. Ilyenek a személyi feltöl
töttség hiánya, közgazdasági ismeretek hiánya, alkalmazási képesség. 
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Tervezés (cselekvési változatok kidolgozása) 
A két előző tevékenység belső tartalmának ismeretében kezdődhet a tervezés, 

amelyet szívesebben nevezek cselekvési változatoknak. Azért, mert ez kifejezi a funkció
ban fellelhető legtöbb fogyatékosságot, a változatok felállítását, amelyek cselekvésre 
kényszerítenek és döntést követelnek. 

Az ellenőrzések során nem találtunk olyan segédokmányokat, amelyekben a szol
gálatfőnökök a kiválasztott célok megvalósítása érdekében több változatot dolgoztak 
volna ki. Netán azokat gazdaságossági számvetésekkel indokolták volna, vagy például 
ártevékenységet folytattak volna egy-egy szállító vállalat kiválasztásához a szerződéskö
tés előtt. Úgy ítélem meg, hogy e tevékenység kinőtt a hadtápszolgálat kereteiből és a 
GÉKÖB működési mechanizmusának javításához e vezetői funkciónak a korábbiaknál 
komplexebb értelmezése és alkalmazása válik szükségessé. 

Itt térek ki egy látszólag nem ide vonatkozó kérdésre. A munkahelyi demokráciára, 
amelyet hajlamosak vagyunk leszűkíteni politikai kategóriára, holott ez termelő-teremtő 
erő is. Ugyanis ez igényes, jó vezetőnek nem bólogatásra és tapsra van szüksége, mert 
az csak rövid távon ad megnyugvást. A vezető munkáját a döntéselőkészítő munkában 
a nyílt, őszinte véleménynyilvánítás segíti elő, a vélemények ütköztetése. Így már az elő
készítés időszakában kiszűrhetők a helytelen nézetek, és kialakulhatnak az optimális vál
tozatok, amelyek már nem zavarják a végrehajtást. A demokrácia elősegíti az azonosu
lást, a végrehajtásra történő mozgósítást és nem csökkenti, hanem erősíti a vezetőnek a 
döntési jogát. 

Döntés: 
Megítélésem szerint a vezetői funkciók közül a legnagyobb súlyú elem, amelyben 

kifejezésre jut a felelősségérzet és ebben mérhető a vezetői képességgel szembe állított 
hármas követelmény. Ezért a vezetői tevékenység legjobban kritizálható vagy bizonyító 
mozzanata. 

A három előző funkció integrálásának alapjaiból indul ki. Súlyát az adja, hogy 
ebben befejeződik az egyszemélyi vezetés felelőssége. A döntés után az egységhadtáp 
feladatai - a végrehajtás fázisába kerülnek, bár közbeeső korrekciókra még van korlátok 
közé szorított lehetőség, azonban ezek nagyon behatároltak. 

Úgy ítélem meg, hogy a PK HTPH részéről ez a tevékenység nem nélkülözheti az 
egység előtt álló feladatok teljes ismeretét, a párt-, politikai és más együttműködő szer
vek segítőkészségét, és azt az akarati egységet, amely a végrehajtásban az alkotóelemet 
képviseli. 

A döntés az egység PK HTPH-től, mint az egységhadtáp egyszemélyi vezetőjétől 
megköveteli a fentieken túl azt az eltökéltséget, hogy a vezetési funkciók következő kri
tikus elemeivel, mint a szervezés, a feltételek biztosításával, operatív irányítással - és 
ellenőrzéssel következetesen álljon ki a meghozott döntéseiért. Biztosítsa annak megva
lósítását. Ugyanakkor látszólagos ellentmondásként a kitűzött célok megvalósítása 
érdekében legyen és rendelkezzen olyan improvizáló készséggel, amely a megvalósítás 
tervezett módszereiben képes a változtatásokra úgy, hogy a kitűzött cél ne csorbuljon. 
Az a tapasztalatom, hogy az egység hadtáphelyettes vezetői tevékenysége itt kezd a leg
jobban eltérni a kívánt szinttől. Ugyanis ehhez megfelelő szakmai ismereteken alapuló 
variációs készség, vezetői rugalmasság, a folyamatokkal való együttélés és a kitűzött 
célok megvalósításához való ragaszkodás szükséges. 
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Szervezés, a feltételek biztosítása: 
A tapasztalataim arra késztetnek, hogy kimondjam: e területen vannak a legna

gyobb és az első számú tartalékaink. A vezetői funkciók gyakorlása során a legjobban 
elnagyolt és elhanyagolt - úgy is mondhatom -, magára hagyott funkció. Könnyen 
mondom ki ebben a funkcióban a helyek és esetek többségében érvényesül az az elv, 
,,én döntöttem, megtettem a magamét, a többi már nem rajtam múlik". 

A tanulmányom elején már említettem, és e rész címében kifejezésre is juttatam, 
hogy a szervezés helyett szívesebben alkalmazom érthetősége miatt a feltételek biztosí
tása kifejezést. 

Teszem ezt azért, mert a feltételek biztosítása jobban kifejezi azt a követelményt, 
hogy ez a feladat is elsősorban az egyszemélyi vezető feladata és nem csak a beosztot
také, és a dolgok szabadjára engedése amolyan „majdcsak megvalósul" gyakorlat érvé
nyesülése káros. Bármilyen jó döntés megbukhat, vagy nem hozza a kellő eredményt, 
ha a személyi, tárgyi, anyagi feltételeket a végrehajtás folyamatában nem biztosítjuk. 

Könnyen beláthatóak az olyan döntések eredményessége vagy eredménytelensége, 
amelyet nem követ a feladat megértetése a végrehajtókkal, a várt eredmény követelmé
nyeinek megszabása. A feladatra való felkészítés, a végrehajtáshoz szükséges anyagi
pénzügyi, technikai eszközök biztosítása. A teljes folyamatban a felügyeleti és beavatko
zási készség, a végrehajtást biztosító módszerek kiválasztása és következetes végrehaj
tása. E fázisban van szükség arra a képességre, amely a végrehajtásban részt vevők 
együttműködésében kell, hogy megvalósuljon. Ennek az együttműködésnek ki kell 
hogy terjedjen a szervezet teljes vertikumára horizontálisan és vertikálisan, amely a kitű
zött célok teljesítésében részt vesz, akár mint végrehajtó, vagy valamilyen részfeladatban 
segítő, vagy bármilyen legyen az anyagi, személyi, tárgyi feltételt biztosító egyéb sze
mély vagy szerv. Úgy ítélem meg, hogy a feladat jellege megkívánja e területen a szerve
zet kereteinek és lehetőségeinek túllépését, amely az elöljárói segítségnyújtásban kell 
hogy megnyilvánuljon. A szervezés hatékonyságát biztosítja, ha: a célkitűzéseket a 
jelenlegi gyakorlattól eltérően a végrehajtók széles körben ismerik, azzal azonosulnak és 
a szervezési munka teljes folyamatában az erőforrásokra és feltételekre való támaszko
dás, a döntés alternatív jellegének megvalósítása biztosított. 

Ktizbenső ellenőrzés: 
Mint minden vezetésnek, a hadtápvezetésnek látszólag kisebb, de véleményem 

szerint fontos és el nem hanyagolható eleme. Ugyanis e szakasz a célkitűzés első kont
rollja. Amelyben olyan információk, jelzések birtokába jut a hadtáp vezetése, mely alap
ján beavatkozási lehetőség nyílik a cél megvalósítása érdekében korrekciókra, ha már 
látható, hogy a kitűzött cél nem az elképzelt módon valósul meg. Különösen a szerve
zés, a feltételek elég vagy elégtelenségére adhat választ. Megvalósításának legjobb mód
szere a munkafolyamatba épített ellenőrzés, melyre a mindennapi hadtáptevékenység
ben számtalan lehetőség kínálkozik. De a tapasztalatok azt bizonyítják, hogy kevesen 
élnek e lehetőséggel, pedig a végrehajtás folyamatában a kritikus helyek, idők helyes 
megválasztásával egyszerre több lényegi információhoz juthatunk. 

Operatív irányítás: 
> Vezetés olyan eleme, amely a döntés megvalósítását képviseli, nem egy esetben 

újabb, kisebb döntések sorozatát igényli, amely a különböző ellenőrzések alatt tapasztalt 
korrekciókat tartalmazza, szabályozásokat igényel. Műszaki értelemben e fogalom vezér-
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lést is jelent. Épp ezért sok esetben az irányítás és a vezetés közé egyenlőség jelet tesz
nek, holott az irányítás a vezetés része, ebből következik, hogy attól kevesebb. 

Pont ebben van a funkció gyakorlásának problémája is. Úgy ítélem meg, hogy e 
téren két irányzat érvényesül. Vagy keveset foglalkoznak vele, és rábízzák az "életre", 
majd meg lesz valahogy. A másik, hogy a vezető e jogot kisajátítja megának, s mindent 
maga kíván elvégezni, vállalva tudatosan vagy anélkül ennek összes veszélyét. 

E funkció vizsgálatánál jegyzem meg, hogy az a véleményem, hogy egyes funkció
kon belül az általam kívánatos arányoktól eltolódások vannak. Így az operatív irányítá
sának a vezetési funkción belül indokolatlanul magas az aránya, amely a legtöbb esetben 
káros. 

Nem egy PK HTPH vezetői gyakorlatában érvényesül az a helytelen gyakorlat, 
hogy alárendeltjei helyett csak vezetési szintjén tevékenykedik. Ez amellett, hogy sérti 
azok önállóságát, csökkenti a beosztottak, szolgálatfőnökök szakmai felelősségét, kez
deményező készségüket. Kialakítja bennük a passzivitást, vagy az egyszerű végrehaj
tókká csökkenti szerepüket. De ez a gyakorlat olyan veszéllyel is jár, hogy egyéb veze
tési funkció gyakorlására nincs elég idő, a vezető a végrehajtás szintjén próbálja korri
gálni, úgymond behozni az előző funkcióban elvesztetteket, egyfajta „gyors-segély" 
munkát végez. 

Ellenőrzés: 
A PK HTPH és az egységhadtáp tevékenységének legszerteágazóbb, a legkövetke

zetesebb, a legszervezettebb munkát igénylő vezetői funkciója. Könnyen belátható, 
hogy miért. Nem tagadva, hogy vezetési funkció egymással összefügg, kiegészíti egy
mást. Az ellenőrzés az a funkció, amely egyrészt kontrollja az előző vezetői aktusoknak, 
az újabb időszak megalapozásához és a várható eredményesség felmérésének elengedhe
tetlen, nélkülözhetetlen része. Dinamizmusában széles területre kívánkozó vezetői 
aktus, amely nemcsak a célkitűző szerepet játssza, hanem a munkafolyamatokba be
épülő szabályozók, általános követelmények, a társadalmi tulajdon védelmének, a törvé
nyesség betartásának, a vezetői felelősség megvalósulásának, az elvárásokkal való össze
hasonlítás eszköze, ezenkívül preventív megelőző funkciója is van. 

Így nem lehet célja - bár erre is módot ad -, hogy a beosztottak hozzá nem értését 
bizonyítsa. A vezető számára is önkontroll, hogy jól határozta meg a célokat, jó volt a 
tervezési tevékenység, azaz a cselekvési változatok kidolgozása, a döntés, az időközi v.ál
toztatását helyes irányba tette-e meg, és mennyiben szolgálták a célok megvalósítását. 

A hadtápvezetési funkcióban egységszinten ez a belső ellenőrzések tervezésében, 
. szervezésében és magvalósításában jut kifejezésre. úgy ítélem meg, hogy a funkcióban 
vannak a legnagyobb fogyatékosságok és egyben a legnagyobb tartalékaink. Ugyanis 
nem kap a vezetési tevékenységben olyan súlyt, amely kívánatos lenne. Már a tervezés
nél formális elemek érvényesülnek, ugyanis nincs kellő differenciáltság, nélkülözi a 
komplexitás követelményeit. Nem egy esetben kimutathatóak az egyszerűsítésre való 
törekvések, az okfeltárást igénylő elmélyült időigényes, ellenőrző tevékenység helyett a 
számszerűségre való törekvés. A feltárt hiányosságok megszüntetésére engedményeket 
tesznek, mind a lehetőségek megállapításánál, mind az okok gyors megszüntetésére. 
Ennek egyenes következménye a hibák ismétlődése, nem egy esetben újak keletkezése. 

A legtöbb esetben a hadtápszolgálaton belül a szolgálati ágak átfogó elemző elle
nőrzése marad el, amely a befejező vezetői funkcióhoz, az elemzéshez, a minősítéshez 
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adnának olyan adatokat, amely egy következő időszak célkitűzéséhez szolgáltat megbíz
ható, számokkal mérhető adatokat. 

Az ellenőrzés elmaradására nem egy esetben indokolatlanul, néha indokoltan az 
alábbi indokokat hozzák fel az elmarasztaltak, az ellenőrzésekre fordítható kevés időt, az 
ellenőrzéshez szükséges létszám hiányát. Úgy gondolom, a legjobban bizonyítható ok 
azonban a: szakmai hozzáértés hiánya, az ellenőrzésre való felkészülés hiánya. 

Több éves tapasztalatom mondatja velem, hogy e vezetési funkciónak az indokolt
nál lényegesebben kisebb az aránya a megkívántnál, különösen az utóbbi években vált 
jellemzővé, amikor a létszámhiányok állandósulnak. Csak mellékesen jegyzem meg, 
hogy még az újonnan létrehozott anyagi-technikai szolgálatnál sem került a szervezetbe 
függetlenített apparátus az ellenőrzésre, egyedül a pénzügyi szolgálatnál van erre a 
magasabbegységeknel és seregtesteknél rendszeresített személy. Ki tudja miért csak ott? 

Ugyanakkor tény az is, hogy hatékonyabb lehetne az egységhadtáp ellenőrzése is, 
ha e funkció kiemelhető elemei beépülnek a mindennapi munka, ellátás és kiszolgálás 
folyamatába. 

Elemzés, · értékelés: 
· · Célja alapvetően az eredmények összevetése, a végrehajtott folyamat éves tevé

kepység minősítése. E tevékenység nehézsége abban áll, hogy ehhez már közgazdasági 
ismeretek, statisztikai mérőszámok és azok alkalmazási készsége szükséges. Úgy ítélem 
meg,· hogy mind a három területtel sok gond van. Jelenleg a hadtápszolgálat minden 
képzési formájában az elvárhatóbbnál kevesebb, de egyben túl elméleti képzés folyik. A 
meglevő mutatószámok részben elavultak, ugyanis nem alkalmazkodnak a meglevő 
technikai háttérhez. A befogadó készség hiánya a képzés elégtelenségére vezethetőek 
vissza. 

A felsoroltakon kívül gátolja e tevékenységet, hogy a feladatok végrehajtása során 
kevés az e funkciót szolgáló információ és adatrögzítő tevékenység, ezért e tevékenység 
nem nélkülözheti az egyséjshadtáp vezetői részéről az információs rendszer korszerűsí
tését, és ennek javítását. Ugy gondolom, hogy nem tévedek, ha ezt a tevékenységet, 
vagyis az elemzést, minősítést nem választom szét az ellenőrzéstől, hanem e két funk
ciót egybefüggőnek, egymást kiegészítő funkciónak tekintem. Ugyanis összehasonlí
tani, mérni csak úgy lehet, hogy ha mennyiséget és minőséget, hatékonyságot kifejező 
számszerű mértékegység létezik, amelyeket kiegészítenek olyan módszerek, amelyek az 
információs rendszerben döntési kényszerrel járnak. Sajnos akkor járok az igazsághoz 
közel, ha bátran kimondom, hogy ma egyre kevesebb egységhadtáp rendelkezik olyan 
képességgel, amely az elvárásoknak eleget tud tenni. 

II. 

A vezetés javításának irányai 
A javítás irányainak területeire és feladataira a tanulmány első részében feltárt hiá

nyosságok választ adnak. Azonban úgy gondolom, hogy célszerű rendszerezni az irá
nyokat. Épp ezért e részben - bár követem a vezetési funkciókat, ugyanakkor rövidítve 
- csak az általam megítéltek tételes felsorolására szorítkozom. 
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Célkitűzés területén: 
a) Elöljárói feladatszabás területén: 
- Kellő ismeretekre alapozott feladatszabás. 

A korábbiaknál nagyobb differenciáltság. 
- Realitás a célok megszabásánál. 
- Szervezet és a feladat egységének megalapozása. 
b) Egységhadtáp szintjén: 
- Az elöljárói célok és követelmények világos megértése. 
- A megszabott követelmények és a saját helyzetből levonható, a korábbiaknál 

pontosabb következtetések. 
- A kitűzendő célok racionalizálása kevesebb, de hatékonyabb kitűzése. 
- Az egységhadtáp fő erőkifejtésének optimális megválasztása. 
- A fő célkitűzések érdekében megfogalmazandó feladatok, módszerek célszerűbb 

kiválasztása. 
- A célkitűzések időbeni betartására, és a megvalósításhoz való állhatatos ragasz-

kodás. 

Információgyűjtés és -feldolgozás: 
- Az egységhadtáp minden vezetőjétől a jelenleginél nagyobb információéhség. 
- Pontosabb, a jelenleginél szigorúbb korlátok közé szorított információs rend-

szer. 
- A meglevő adattárak korszerűsítése, amely jobban teljesíti a közgazdasági elem

zésekhez szükséges adatszolgáltatást. 
- A számviteli részlegek személyi és technikai feltételeinek „áthangolását", a jelen-

legi profilon túl az adatok gyűjtésére és feldolgozására, elemzésére. 
- Az információ területeinek bővítése. 
- A meglevő információkból a lényegeseket kiválasztó készség növelése. 
- A valós, de a kedvezőtlen információk közreadásának vállalása, még a népszerűt-

lenség mellett is. 

Az információgyűjtés területeinek kibővítése: 
Tervezés, cselekvési változatok kidolgozása terén: 
- A jelenleginél több megoldási változatok kidolgozása. 
- Sablonosság kizárása. . 
- Bonyolultabb, de hatékonyabb módszerek kiválasztása a leegyszerűsítésekkel 

szemben. 
- Kockázatvállalási képesség növelése. 
- Megújulási készségnövelés. 
- A megoldások bátrabb ütköztetése. 
- A szabad véleménynyilvánítás és annak igénylése. 
- A jelenleginél nagyobb együttműködési készség a kapcsolódó területek vezetői-

vel a változatok bővítése érdekében. 
- Tervezési ismeretek bővítése. 
- Aktivitás, cselekvési egység növelése. 
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Döntés területén: 
- A jelenleginél magasabb színvonalú döntés előkészítése. 
- A döntésre kerülő kérdésekben a jelenleginél több változat kidolgoztatása. 
- Reális, számvetéseken alapuló döntéselőkészítő munka. 
- Reális tények előtérbe helyezése, óhajok nélkülözése. 
- Népszerűtlen döntések vállalása. 
- A döntések anyagi vonzatainak is figyelembevétele, a megalapozatlan igények 

elutasításának vállalása. 
- Rövid- és hosszútávú feladatok helyes arányának betartása. 
- Személyes érdekek kizárása, a közösségi érdekek javára. 
- Következetesség és állhatatosság a megvalósítás érdekében. 
- Igazgatási, változtatási készség, ha a cél úgy kívánja, a cél megvalósítása igényli. 
Szervezés a feltételek biztosítása terén: 
- A jelenleg jellemző gyakorlat megszüntetése, hogy a vezetői funkció a döntésnél 

befejeződik „én döntöttem, a többi a ti dolgotok" elv feladása. 
- A személyi, tárgyi és anyagi feltételek a jelenleginél következetesebb biztosítása. 
- A feladatok pontosabb meghatározása és a végrehajtók teljes értékű felkészítése, 

még a várható befolyásoló, eltérítő változtatásokra is. 
- A helyszíni és személyes segítés, visszacsatolási lehetőség biztosítása. 
- Azonnali beavatkozási készség a folyamat teljes időszakára. A forrásokra és 

anyagi feltételekhez való támaszkodás. 
- A jelenleginél szorosabb és alkotóbb együttműködés, a végrehajtásban részt 

vevőkkel és a kapcsolódó területek vezetőivel. 
- A végrehajtók részére biztosítani a célok megismerését és ezzel biztosítani a sze-

mélyi állomány megnyerését a cél érdekében. 
- A tömegszervezetek pol. támogatásának fokozottabb igénye. 
- E funkcióra a jelenleginél nagyobb idő biztosítása. 
Közbenső ellenőrzés területén: 
- A jelenlegi alábecsült szerepének növelése. 
- A munkafolyamatok kritikus pontjain való ellenőrzések végrehajtása és azoknak 

helyes megválasztása. 
- A végrehajtók körének szélesítése, a területek felosztása, a felelősségérzet kiter

jesztése. 
- Szabályozó készség növelése, és azonnali korrekciók végrehajtása. 
- A tények reálisabb felmérése, kezdeményezés a célok megvalósításának legked-

vezőbb módszereinek kialakítására. 
Operatív irányítás terén: 
- A jelenlegi kialakult kedvező és kedvezőtlen arányok megszüntetése. 
- A végrehajtók, a beosztottak, a szolgálatfőnökök irányítási felelősségének növe-

lése, a jogkörök betartása. 
- Az irányítási tevékenység helyes szintjének megválasztása, differenciálása. 
- Erre szükséges idő helyes arányának megválasztása. 
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- A végrehajtásban részt vevők egyenértékűnek tekintése, feleslegesség érzetük 
csökkentése. 

Az ellenőrzés tC"rén: 
- A jelenleginél komplexebb tervezés és végrehajtás. 
- Az ellenőrzésben részt vevők felkészítése, minden jelenség és hiányosság követ-

kezetes kutatása és az okozati összefüggések feltárása. 
- A tapasztalatok alapos és tárgyilagos rögzítése. 
- A tapasztalatokból levonható következtetések rögzítése. 
- Az eredmények összevet.ése, a kitűzöl:t célokkal és azonnali döntés, ha a cél 

megvalósítása veszélybe ketül. 
- A szervezeti és tárgyi, vagy egyéb gátló körülmények jelentése az elöljárónak. 
- A jelenleginél nagyobb segítségnyújtás, feltételek javítása, ha a célok teljesítése 

megkívánja. 
- Nevelési szándék erősítése, a ledorongolással, a mindenáron történő elmaraszta

lással szemben. 
- A feltárt hiányosságok megszüntetési idejének csökkentése, maradéktalan ren-

dezése. 
- Az általánosítható tapasztalatok, jó és ro.ssz példák közreadása. 
- Az ellenőrzésbe bevonható személyek számának növelése. 
- A vezetési funkción belül a jelenlegi arányának növelése. 
- A szakmai ismeretek növelése. 

E funkcióban is biztosítani a jeleneleg kevésbé érvényesülő, ismételt döntés 
lehetőségét. 

- A feltárt hiányosságok megszüntetési idejének lerövidítése és maradéktalan ren-
dezése. 

- Az általánosítható tapasztalatok, jó és roszz példák közreadása. 
Elemzés, értékelés, minősítés területén: 
- A közgazdasági ismeretek szervezett és nem szervezett formákban történő felké

szítésében a jelenleginél nagyobb szerep biztosítása, e módszerek megismerése, a mér
hető mutatóknak tökéletesítése. 

- Alkalmazási készség kialakítása és fokozása. 
- A jelenleg működő számviteli részlegek felkészítése az ilyen feladatokra. Ehhez a 

technikai háttér adta lehetőségeken belül programok biztosítása. 
- A szolgálatfőnöki állomány, valamint a PK HTPH-ek e területre kiterjedő kar

bantartó kiképzésének szervezett formában történő megteremtése. 
- A jelenleg számszerűen is kevés, de különösen technikailag már elmaradt kisgé

pek lecserélése, számuknak növelése. 
E tanulmány összegezésénél feltétlenül fontosnak tartom kijelenteni, hogy nem 

törekedtem a teljes mélységű kifejtésre, hisz nem foglalkoztam olyan mellékesnek tűnő, 
de általam fontosnak ítélt, a vezetés körébe tartozó területekkel, mint a vezetők kivá
lasztása, azok alkalmasságának megítélésével. Bár érintőleg említettem a munkahelyi 
demokráciát, amelynek szerepe mind a döntéselőkészítésben, mind a végrehajtásban 
termelőerőként jelentkezik. Vagy egyéb emberi tényezőkkel, mind a kezdeményező-
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készség vagy kreativitás, vagy a beleszólási igény vagy a sikerélmény biztosítása, az 
erkölcsi és anyagi elismerések. Tanulmányomban a vezetési aktusokat igyekeztem 
követni. Azonban bátran jelentem ki, hogy a vezetési funkciónak belső dinamizmusa 
van, és minden elemben - ha részletekben is - nem mindig azonos jelentőséggel, de 
jelen van, vagy lehet minden részelem. Ezek közül is kiemelkedik két igen fontos veze
tői aktus, a változtatás készség, és a szábályozó szerep, amely úgy érzem minden funk
cióban jelen kell hogy legyen, a tervezéstől az értékelő, minősítő elemig. 

Bővíthettem volna minden funkcióba a hadtápszolgálat tevékenységéből számta
lan példával, de úgy ítélem meg, hogy akik számára ezt írtam, csak könnyen adaptálhat
ják saját helyzetükre, amely minden példánál hatásosabb és eredményesebb. 
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