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CZEGLÉDI MIHÁLY 

A küldetésorientált vezetés tartalma 

The content of mission command 

Absztrakt 

A küldetésorientált vezetés a NATO meghatározó vezetési filozófiája. Doktrinális 

szinten dokumentált már hazánkban is. Szakavatott szerzők kutatási eredményeit 

felhasználva, a rendelkezésre álló szakirodalom összefoglalása és összeegyezte-

tése után, a szerző gondolatébresztőnek szánt írásában rávilágít a küldetésorien-

tált vezetés tartalmi elemeire. 

Abstract 

Mission command is an overarching command philosophy in NATO. It is 

documented in the Hungarian Joint Doctrine, too. After abstraction and synthesis 

of the available literature, using the findings of experts, the author highlights the 

elements of mission-oriented management. 

Küldetésorientált vezetés
1
 megértéséhez nélkülözhetetlen definiálni, hogy mit is jelent, 

mivel több megnevezéssel is találkozhatunk. A beosztott parancsnokoknak nagyfokú moz-

gásszabadságot adó, felelősségvállalásra ösztönző, kezdeményezőkészségen alapuló 

vezetési felfogásokat nevezik feladatorientált vezetésnek, de küldetés- vagy feladatalapú 

vezetésnek is. Előfordul még olyan megnevezés, mint megbízáson alapuló vezetés, keret 

jellegű vezetés, vezetés direktívákkal vagy vezetés delegálással.
2
 Dr. Lippai Péter ezredes 

szerint „A küldetésorientált vezetés egy emberközpontú vezetési filozófiaként értelmezhető, 

ahol az elérendő cél meghatározásán túl a végrehajtás mikéntjét az elöljáró csak a koord i-

nációhoz szükséges minimális mértékben korlátozza. Ez a tény az alárendeltek számára 

nálunk korábban elképzelhetetlen nagy önállóságot biztosít, ami párosulva a végrehajtás 

feltételeinek biztosításával nagymértékben növelheti a feladatmegoldás sikerességét a 

modern hadviselésre jellemző, gyorsan változó viszonyok között.”
3
 Gyorsan félreviheti a 

parancsnoki gondolkodást, hogy a feladatok jó szétosztásával és a szükséges feltételrend-

                                                 
1
 Ált./43. MH Összhaderőnemi Doktrína 3. kiadás, MH kiadvány, 2012. 

2
 Lippai Péter alezredes: A küldetésorientált vezetés lehetőségei és korlátai, Seregszemle, 2009. 2. 

szám 30. o. 
3
 Lippai Péter alezredes: A küldetésorientált vezetés lehetőségei és korlátai, Seregszemle, 2009. 2. 

szám 31. o. 
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szer biztosításával úgymond le van tudva a küldetésorientált vezetés. Látni fogjuk azon-

ban, hogy ennél sokkal többről, sokkal mélyebb értelmű vezetési filozófiáról van szó. 

A küldetésorientált vezetésszemlélet alapja a német „Auftragstaktik,”
4
 amely szó szerin-

ti jelentése „feladatharcászat”. Nem csak Németország haderejében, a Bundeswehr-ben 

játszik döntő szerepet, hanem a NATO több tagországán kívül, még az Ausztrál Véderőben 

és az Izraeli Haderőben is döntő fontosságú. Hollandiában egyenesen doktrinális szintre 

emelkedett, míg Németországban egy lényegében mindent átható filozófia. Az Egyesült 

Államok szárazföldi vezetési szabályzata szó szerint „Küldetés Vezetés”, azaz „Mission 

Command”
5
 néven használja.

6
 A brit szakirodalom nemcsak alkalmazza a kifejezést, de 

szintén filozófiai szintre emeli a küldetésorientált vezetésszemléletet. „A Brit Hadsereg 

parancsnoki filozófiája – a küldetésorientált vezetés – a vezetők alkotó hozzáállását és 

találékonyságát igényli, a katonai műveletek tervezése és végrehajtása során.”
7
 

Dr. Lippai Péter ezredes már megfogalmazta a küldetésorientált vezetés feltételeit, me-

lyek egyben meghatározzák a tartalmat is. Ha valamelyik feltétel nincs megtöltve a szük-

séges tartalommal, a küldetésorientált vezetés nem valósul meg. „A küldetésorientált veze-

tés legfőbb feltételei: 

— egységes elvek és szabályzók alapján felkészült parancsnoki állomány; 

— önmagukban bízó, önállóan gondolkodni, dönteni, cselekedni is képes és tudó alá-

rendeltek; 

— parancsnok és beosztott között fennálló, egymás tiszteletén és tényleges teljesít-

ményen alapuló kölcsönös bizalom; 

— jól működő belső kommunikáció, nyílt és őszinte emberi viszonyok parancsnokok 

és beosztottak között; 

— egyértelmű és világos parancsnoki szándék.”
8
 

Érdemesnek tartom röviden bemutatni az amerikai ADP 6-0 felsorolását a küldetésori-

entált vezetés alapelveiről, majd a brit vezetési doktrína előírásait a küldetésorientált veze-

tés jellemzőiről. 

ADP 6-0 alapelvek: 

— Alakíts ki kölcsönös bizalmon alapuló, összetartó csapatot. 

— Alakíts ki közös látásmódot (gondolkodásmódot). 

— Hozz világos parancsnoki elgondolást. 

— Légy kezdeményező. 

                                                 
4
 Dr. Lippai Péter ezredes nyomán: Az auftragstaktik kifejezés 1871 körül született. 

5
 FM 6-0: Mission Command: Command and Control of Army Forces, ADP 6-0: Mission Command, 

mely az FM 6-0 helyébe lépett 2011 szeptemberében, itt már filozófia szintjére lépett a küldetésorien-
tált vezetés. 
6
 Bárány Zoltán alezredes – Lippai Péter alezredes: A küldetésorientált vezetés lehetőségei és korlátai 

(1.), Honvédségi Szemle 63. évfolyam, 4. szám, 2009. július, 17. o. 
7
 Developing Leaders, A Sandhurst Guide, 2012.; Internet, letöltve: 2015.02.10., elérhető: 

http://www.army.mod.uk/documents/general/rmas_developing_leaders.pdf; 
8
 Lippai Péter alezredes: A küldetésorientált vezetés lehetőségei és korlátai, Seregszemle, 2009. 2. 

szám 35. o. 

http://www.army.mod.uk/documents/general/rmas_developing_leaders.pdf
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— Adj ki harcparancsokat (fontos a ki, mit, mikor, hol, miért kérdésekre a válasz 

megadása, de a hogyan meghatározása az alárendeltekre tartozik). 

— Körültekintően vállald a kockázatot (a „prudent risk” kifejezés tartalmazza azt a 

súlyos következményt ‒ sérülés, halál ‒ melyet a siker érdekében vállalnia kell a 

parancsnoknak).
9
 

A brit vezetési doktrína jellemzői: 

— közös erőfeszítés; 

— decentralizált vezetés; 

— bizalom; 

— kölcsönös megértés; 

— időben meghozott döntések. 

 

A fenti letisztult felsorolások a küldetésorientált vezetés megvalósításához szükséges 

iránymutatások, melyek alapvetően határozzák meg a küldetésorientált vezetésszemlélet 

tartalmát. A felsorolás természetesen önmagában nem elég. Ismerni kell a belső tartalmat 

is ahhoz, hogy az elv megvalósuljon. Fontos azonban megjegyezni, hogy az elvek ismerete 

még nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki képes a rábízott katonai szervezetet megfelelő-

en működtetni.  

Dr. Lippai Péter ezredes felsorolását vezérfonalként használva végig fogom tekinteni, 

hogy milyen belső tartalommal bírnak az egyes állítások. Meglátásaim alátámasztására 

bőven fogok idézni az amerikai Perkins vezérőrnaggyal készült interjúból. Perkins tábornok 

a 2003-as Iraki háború idején (harckocsizó) ezredes volt, a 3. Gyalogos Hadosztály, 2. 

Dandár parancsnoka. A dandár mai értelemben vett nehéz lövész dandár harccsoport volt 

(„heavy infantry brigade combat team”), Abrams harckocsikkal és Bradley gyalogsági harc-

járművekkel felszerelve. A vezérőrnagy dandárja volt az első amerikai gépesített erő, mely 

elért Bagdad határáig. Perkins 2003. április 5-én zászlóalj erővel páncélos felderítést haj-

tott végre a nagyvárosban, majd 7-én a teljes dandárt felvonultatta a város kulcsfontosságú 

pontjainak birtokba vétele érdekében. Ez a két esemény „Menykőtúra”-ként („Thunder 

Run”) él az amerikai katonai emlékezetben. Nem mellékes tény, hogy a II. világháború után 

ez volt az első olyan alkalom, ahol a nyugati rendszer gépesített erői nagyvárost ostromo l-

tak. A tábornokon kívül, dandárjának alacsonyabb beosztású tagjait is (század, zászlóalj-

parancsnokok) idézni fogom. Úgy gondolom a közelmúlt hadi tapasztalatainak bemutatása 

is közelebb visz a küldetésorientált vezetésszemlélet megértéséhez. A főleg II. világhábo-

rús tapasztalatokból levont, majd a korhoz igazított vezetésszemléleti következtetések 

értelemet kapnak egy 60 évvel későbbi hadicselekmény során is. Érinteni fogok brit példá-

kat is és ki fogok térni az amerikai „módszer” kritikáira is. 

 

                                                 
9
 ADP 6-0 Mission Command, 2012. május; Internet, letöltve: 2015.03.06., elérhető: 

http://fas.org/irp/doddir/army/adp6_0.pdf 

http://fas.org/irp/doddir/army/adp6_0.pdf
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EGYSÉGES ELVEK ÉS SZABÁLYZÓK ALAPJÁN FELKÉSZÜLT PARANCSNOKI  

ÁLLOMÁNY 

A küldetésorientált vezetésszemlélet alapja, talán a legfontosabb alapköve, hogy csak és 

kizárólag egységes elvek alapján és kiválóan felkészült alárendeltekkel tud működni.
10

 

Személyes tapasztalatom alapján kijelenthetem, hogy egy feladatra való előkészületet, 

főleg az arra fordított időt nagyban befolyásolja, ha beosztott és parancsnoka nem egy 

nyelvet beszél. Erre jó példa volt, amikor beosztott parancsnokként a besorolási ponton 

való készenlét idejét forszírozó kérdésemre egy annak tartalmát nem értő választ kaptam. 

A készenlét tartalma elvi síkon egységes, mivel szabályzatban rögzített, de a válaszadó 

egyszerű időpont meghatározás helyett, bonyolult feladatelmagyarázásba kezdett. Ha ez 

az egyszerűnek tűnő kérdésre adandó válasz sem egységes, akkor a magasabb parancs-

noknak időt és energiát kell pazarolnia arra, hogy elmagyarázza mit ért alatta. Esetleg a 

beosztott parancsnok veszti el bizalmát és az elöljáróba vetett hitét, mivel az nem érti mi a 

kérdés. 

Perkins vezérőrnagy interjújában arról is beszélt, hogy egy kadétoknak tartott előadá-

son feltették neki azt a kérdést, hogy miért is kell a kötelező kiképzéseket végrehajtani, 

hisz úgyis a vezetés megvalósítása lesz a feladata a leendő parancsnokoknak. A válasz 

magyarázatot adott az elvek és egységes szabályzók fontosságára. Perkins tábornok úgy 

fogalmazott, hogy pont a küldetésorientált vezetés megvalósításához van szükség a köte-

lező kiképzés végrehajtására: „Tudnom kell, ha meghatározok önöknek valamit, akkor mit 

fognak tenni, mert csak így tudom könnyedén kihasználni az önökben rejlő képességeket, 

mert megvan a közös látásmód. Ha azt határozom meg, hogy hajtsanak végre egy folyóát-

kelést, vagy egy előkészített támadást, vagy tartsanak meg egy terepszakaszt, vagy fel kell 

állítaniuk egy vezetési pontot, tudom, hogy önök meg tudják csinálni, mert már láttam, 

ahogy végrehajtották. Tudom, hogy értik, amit mondok, mert megvan a közös látásmód.” 

Majd az interjúban úgy folytatta, hogy mindennek megvalósítása rengeteg időt és erőfeszí-

tést igényel a kiképzés során. Rengeteg befektetés kell a küldetésorientált vezetés megva-

lósításához.
11

  

Az, hogy mind Perkins tábornok, mind alárendeltjei sikeresen szerepeltek, köszönhető 

volt annak a ténynek, hogy a 2003 márciusában megindított Iraki Szabadságért hadműve-

let előtt, már 2002 őszétől a szaud-arábiai sivatagban állomásoztak amerikai erők. A sza-

kasz és a századparancsnokok elmondása szerint is az volt a siker kulcsa, hogy a harc-

csoportokat már az elején megalkották és alaposan végigmentek a teljes felkészítési fo-

lyamaton a szükséges egyéni kiképzéstől, az éleslövészettel egybekötött dandár komplex 

harcászati gyakorlatig. 

                                                 
10

 Lippai Péter alezredes: A küldetésorientált vezetés lehetőségei és korlátai, Seregszemle, 2009. 2. 
szám 33. o. 
11

 Interview with LTG David Perkins, Operational Leadership Experiences Project, Forth Leavenworth, 
Kansas. Internet, letöltve: 2015.01.20., elérhető: 
http://cgsc.contentdm.oclc.org/cdm/singleitem/collection/p4013coll13/id/3181/rec/1 

http://cgsc.contentdm.oclc.org/cdm/singleitem/collection/p4013coll13/id/3181/rec/1


H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                TÁRSADALOMTUDOMÁNY  

2015. VIII. évfolyam 2. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

72 

Honi körülmények között nehéz azonban kialakítani a kiképzés során a feladatorien-

táltságot. Rengeteg szabályzó köti a parancsnoki állomány kezét. A kiképzés és feladatter-

vezés túlságosan bürokratizálódott. Rengeteg olyan békeszabályzó van, mely az értelmes, 

önálló feladatmegoldásra ösztönző kiképzési helyzetek beállítását megnehezíti. Gondol-

junk a különböző környezetvédelmi, biztonsági rendszabályokra, de a kiképzés tervezési 

folyamatát befolyásoló tényezők sem hatnak pozitív irányba. Kötelék lövész zászlóalj szint-

jén is egy, másfél évre napi (óra, tárgykör) lebontásban történik a tervezés. A kiképzés 

hatékonysága sokszor elveszik a köré gyártott papírtenger hullámaiban. Egy századparan-

csok kiképzés módosítási igénye szinte elképzelhetetlen. Az elöljárói intézkedések, feladat-

tervek, szabályzatok, eseti intézkedések hálójában és a mindennapi kihívást jelentő, főleg 

hiányproblémák közepette, elveszik a kezdeményező képesség. Nem meglepő, hogy sok 

esetben belefásult, „tudjuk le” szemléletű végrehajtás születik. 

Nehogy azt higgyük azonban, hogy ez csak a magyar viszonyokra vonatkozó kritika. 

Így van ez sok esetben az Egyesült Államok haderejében is. Gondoljunk csak a rengeteg 

rövidítésre, úgymint „ADP”-k, „ADRP”-k, „FM”-k, „TC”-k, „TTP”-k, „SOP”-k.
12

 Ha még szó-

ban, személyes hozzáállásában egy parancsnok hajlana is annak kialakítására, hogy alá-

rendeltjeibe beletáplálja a küldetésorientált vezetésszemléletet, a papírmunka sok esetben 

béklyót köt a kezére. Ezzel élesen szemben áll a brit példa. Egy olyan ezredben 

(squadron), mely hathavonta egy századot küldött az afganisztáni Helmand tartományába, 

nem beszéltek arról, hogy mi mindent és hogyan hajtsanak végre. A parancsnoki feladat-

szabás egyszerű volt: „Menjetek és készítsétek fel a harcra a katonákat!” A századpa-

rancsnok és az ezredvezetés szakközegei közti párbeszédek a bizalmon és a bajtársias-

ságon alapultak.
13

 

ÖNMAGUKBAN BÍZÓ, ÖNÁLLÓAN GONDOLKODNI, DÖNTENI, CSELEKEDNI IS KÉPES 

ÉS TUDÓ ALÁRENDELTEK 

A brit példa sikere, már ha a küldetésorientált vezetés „béke” megvalósulása szempontjá-

ból nézzük, összefüggésben áll a kiválasztási rendszerükkel. Náluk érett (36-38 éves), 

törzstiszti akadémiát végzett (staff college) őrnagyok lehetnek csak századparancsnokok. 

A századparancsnoki beosztásra nem úgy gondolnak, hogy azt minden tisztnek be kell 

töltenie. Ennek megfelelően a századparancsnoki beosztás megítélése teljesen más, mint 

nálunk. Más kérdés, hogy mekkora egy brit gyalog század és megint más, hogy a Magyar 

Honvédségben hány lövész század van egyáltalán. „A brit őrnagy századparancsnokok 

                                                 
12

 ADP – Army Doctrine Publication; ADRP - Army Doctrine Reference Publication; FM – Field Manual; 
TC – Training Circular; TTP – Tactics Technics Procedures; SOP – Standard Operational Procedures; 
13

 Lt. Col. Douglas A. Pryer (U.S. Army): Growning leaders who practice mission command and win the 
peace; Military Rewiew, 2013. november-december; Internet, letöltve: 2015.03.08., elérhető: 
http://usacac.army.mil/CAC2/MilitaryReview/Archives/English/MilitaryReview_20131231_art008.pdf 

http://usacac.army.mil/CAC2/MilitaryReview/Archives/English/
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nem csak akkor jeleskednek, mikor megkapják a szabadságot fentről, ők egyenesen kikö-

vetelik azt.”
14

 Bizony ez az önbizalom jele! 

Az egészséges önbizalom, a cselekvőképes, döntésképes parancsnoki állomány kiala-

kítása elsősorban a képző intézmények által megvalósítható. Nem máshol keresendő a 

gyökere. Az iskolapadban, de inkább az iskola-gyakorlótéren elsajátított fogások az alapjai, 

meghatározó pillérei a szemléletmód kialakításnak. Ezek azok az alapok, melyek végigkí-

sérik a parancsnokot pályáján. Ha az oktató alulmotivált és ő maga sem hisz a rendszer 

működésében, nehezen elvárható, hogy a kikerülő pályakezdő tiszt más lesz. Visszaka-

nyarodva a brit példához. Náluk a tisztjelölt kadétokat olyan tapasztalt altisztek („colour 

sergeants”) készítik fel, akik mögött változatos életút, megfelelő tapasztalat van és nem 

mellesleg egy plusz kiválasztási folyamaton is átestek. Az oktató tisztek a sandhursti Királyi 

Akadémián a legjobb 10-15%-ot jelentő, őrnagy állományból kerülnek ki.
15

 

A színvonalas képzés, az egymásra épülő, egymással átfedésben levő tanfolyami 

rendszer elengedhetetlen a döntési szabadság kialakításához. Ez a fajta szabadság azon-

ban nem veszélyeztetheti soha az elöljárói célokat. Azaz a „rész” nem mehet az „egész” 

rovására. Harcászati példán keresztül könnyen beláthatjuk ezt, de jelentősége a honi k i-

képzés, a békekiképzés során sem mellékes. Hányszor hallhatjuk, hogy a kiképzés a leg-

fontosabb, de miért eretnekség még mindig kiképzési tervet változtatni, új elgondolással 

előállni alsóbb szinten? 

Az önbizalom összefüggésben van a vezető személyiségével, de az egészséges önbi-

zalom egyben szerénység is. Egyfajta odaadás, alázat a feladattal szemben, amely nem 

megfutamodást, hanem körültekintést jelent. Az önbizalom, csak szakmai elkötelezettség-

gel rendelkező, tudásszomjjal a feladatoknak nekifogó személynél alakítható ki, amiben a 

megfelelő elméleti alapokra helyezett, gyakorlati fogások begyakoroltatása kiemelt fontos-

ságú. Olyan helyzetekbe kényszerül a felkészülő parancsnok, ahol nem csak egy jó meg-

oldás van. Ami azonban még fontosabb, hogy a megoldások átbeszélése során az észér-

vek felsorakoztatását az oktató (elöljáró) megtűri. 

PARANCSNOK ÉS BEOSZTOTT KÖZÖTT FENNÁLLÓ, EGYMÁS TISZTELETÉN ÉS 

TÉNYLEGES TELJESÍTMÉNYEN ALAPULÓ KÖLCSÖNÖS BIZALOM 

Az ADP 6-0 egyértelműen fogalmaz. Alakíts ki egy kölcsönös bizalmon alapuló, összetartó 

csapatot. Egyszerű ezt leírni, de ha van is vezetői tapasztalata valakinek és esetleges nem 

teljesen az autokratikus, tekintélyelvű vezetők közé tartozik, könnyen beláthatja, hogy 

messze ez a legnehezebb feladat. Közhelyszerűen hangzik, de igaz, hogy a bizalom kiépí-

tése akár évekbe is telhet, viszont annak lerombolása egy másodperc alatt is megtörtén-

het. Az ADP 6-0 úgy fogalmaz, hogy a bizalom a mindennapok tevékenységében érik, 

vagy veszik el, mintsem a grandiózus, eseti tevékenységekben. Személyes kedvencem ez 

                                                 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
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ügyben az olyan vezető, aki szinte mindennap hangoztatja a kiképzés fontosságát, de egy 

épkézláb ötlete sincs annak gyakorlati megvalósítását illetően. A bizalom kialakításának 

fontos eleme a kommunikáció, de a tettek azok, melyek megerősítik a szavak jelentését. 

Egy szóval leírható mindez: példamutatás! 

Harci körülmények közötti példamutatással kapcsolatban Andy Hilmes őrnagy története 

felettébb érdekes. Ő a „Mennykőtúrák” idején harckocsizó századparancsnok volt Perkins 

tábornok előrevetett osztag zászlóaljában. Ők hatoltak be először Bagdad városába, sőt ő 

maga vezette az előőrs századot. Elmondása szerint már javában zajlott a csata, folyt az 

előretörés, minden oldalról tűz alá vették őket, amikor feltűnt neki, hogy az előtte haladó 

harckocsi kupolájában, az egyik szakaszaltiszt a 0.50-es géppuskával folyamatosan tüzel. 

Arra gondolt, hogy ha ezt ő meg tudja csinálni, akkor a századparancsnok se üljön bent a 

páncél mögött és szintén saját kezűleg kezdett el az ellenségre tüzelni. Hetekkel később 

beosztottai elmondták mennyire tüzelte, inspirálta őket az, hogy parancsnokuk ilyen bátran 

lépett fel. Hilmes őrnagy azt a megállapítást tette, hogy az a parancsnok, aki nem merít 

beosztottai bátorságából, az hazudik, vagy nem látta őket harcolni. „Minden apró részecs-

kéjét a bizalomnak a harcban a katonáimból merítettem, ahogy ők meg énbelőlem.”
16

 

A bizalom alapja tehát a példamutatás, mely ezek szerint mehet fentről lefelé, vagy len-

ről felfelé. Számomra az a történtet tanulsága, hogy csak az a parancsnok hat inspirálóan 

beosztottjaira, aki maga is osztozik a nehézségekben, de még inkább az, aki emberként 

tekint rájuk és elfogadja, befogadja a beosztottak példáját is. Nincs azonban új a nap alatt 

az alulról jövő kezdeményezés elfogadása terén sem. 2500 évvel korábban Xenophon, 

Anabázis című könyvében már üdvözölte azt a beosztotti tulajdonságot, sőt kívánatosnak 

tartotta, hogy ha valakinek van egy jó ötlete a siker minél jobb elérése érdekében, az ne 

hezitáljon közölni azt elöljárójával.
17

 

A bizalom fontosságáról Perkins tábornok is bőven beszél a vele készült interjújában, 

de ő is úgy látta, hogy az mindenképpen kétirányú folyamat, illetve a kölcsönös bizalom 

nélkül nincs küldetésorientált vezetés. Elmondta, hogy sokan félreértelmezik a küldetésori-

entált vezetést az által, hogy az a feladatok szétosztását jelenti. Majd az alárendelt magára 

van hagyva, hogy csinálhassa a maga dolgát. Az elöljáró megszabhatja a feladatok határa-

it (jobbról-balról sávhatárok), az elérendő célt, sőt terepszakaszt is meghatározza. Ad hoz-

zá légi, tüzérségi támogatást, de küldetésorientált vezetés nem csak ennyi az elöljáró ré-

széről. Látni kell azt, hogy a lehetőségek kihasználása abban is megmutatkozik, hogy a 

beosztott parancsok helyzetet teremt az elöljárónak, ahhoz, hogy az még nagyobb sikert 

                                                 
16

 Interview with Major Andy Hilmes, Operational Leadership Experiences Project, Forth Leavenworth, 
Kansas. Internet, letöltve: 2015.01.20., elérhető: 
http://cgsc.contentdm.oclc.org/cdm/singleitem/collection/p4013coll13/id/685/rec/2 
17

 Lásd Zoltan, Jobbagy: On the Shifting Balance of Command and Control: A Tale of the Genes and 
Xenophon, Science and Military, 6. évfolyam, 1. szám (2011), p. 32 

http://cgsc.contentdm.oclc.org/cdm/singleitem/collection/p4013coll13/id/685/rec/2
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érjen el. Ha a beosztott sikert ér el, az újabb opciókat ad, lehet és kell is rá építeni.
18

 Értel-

mezhető, mindez úgy is, hogy az alárendeltbe vetett bizalom nélkül nincs siker, de az elöl-

járóba vetett hit nélkül pedig nem valósul meg annak folytatása, a siker továbbfejlesztése, 

kiaknázása. 

Van szerencsém saját szakmai tapasztalattal alátámasztani a kezdeményező magatar-

tásban rejlő lehetőségeket. Még 2004-ben, lövész szakaszparancsnokként feladatom volt, 

hogy harcjárművek nélkül sávhatáromban harcfelderítést végezve jussak ki egy magassági 

pont területére, ahonnan biztosítanom kellett egy másik szakasz harcjárműves előrevoná-

sát annak érdekében, hogy az előnyösebb pozíciót tudjon foglalni a szomszédos magaslat 

birtokba vételéhez, majd folytatva a harcfelderítést a sávhatáromban ki kellett jutnom egy 

völgybe, ahol a század újjászerveződési terepszakasza, körlete került kijelölésre. A terep 

Újdörögd és térsége volt. Az ellenségről annyi információ állt rendelkezésre, hogy a ma-

gaslatokat megszállva tartja, páncéltörő eszközökkel rendelkezik, harcjárművei viszont 

nincsenek. Ebből kifolyólag döntött úgy a századparancsnok, hogy az én szakaszomat az 

első kulcsfontosságú magaslat birtokbavételére gyalogosan alkalmazza, harcjárműveimet 

saját kézben tartja. A feladat és az alájátszás nagyon jól volt beállítva, több ilyen kellene 

napjainkban is. Az újjászerveződés terepszakaszára sikerült elsőként kiérnem gyalogosan. 

Nem volt feladatom eredetileg a szomszédos, a további támadási feladat irányába eső 

magaslat átvizsgálása, de szakaszaltisztem javaslatára mégis úgy döntöttem, megtesszük 

azt. A döntést siker koronázta. Hangtalanul, meglepve az ott tartózkodó alájátszókat a 

szakaszaltisztem vezette kis csapat birtokba vette a magaslatot, mellyel lehetőséget terem-

tettünk ahhoz, hogy a század megtorpanás nélkül folytassa a tevékenységét. A kezdemé-

nyező magatartás meghozta a gyümölcsét ebben a békekiképzési helyzetben. Bár lehető-

sége nyílna minden szakaszparancsnoknak hasonló tevékenység begyakorlására. 

A teljesítményalapon való parancsnoki kiválasztódás támasza a kölcsönös bizalomnak. 

Támasza, hisz a beosztott csak arra a parancsnokra tud bizalommal tekinteni, aki ugya-

núgy végigjárta a ranglétrát, ugyanúgy szembesült a különböző szintű beosztásokban 

jelentkező mindennapi problémákkal. Viszont ez is csak abban a közegben motiváló, ahol 

adott beosztásban jól körülhatárolt normáknak kell megfelelni és időről-időre meg kell, hogy 

mérettesse magát a parancsok a rá bízott kötelékkel együtt. Fontos tényező, hogy a már 

említett elvek fontossága itt is megmutatkozzon. Békekiképzési és kiképzés ellenőrzési 

példát érintve, mindig be kell tartani azt a doktrinális elvet is, hogy mindig az eggyel maga-

sabb szint tervezi-szervezi és vezeti le az ellenőrző-felmérő foglalkozást, míg a kettővel 

magasabb szint ellenőrzi azt. Így nem eshet a rendszer a mikro-menedzsment hibájába. 

Bizalom és ellenőrzés, vagy inkább bizalom alapú ellenőrzés kell, hogy jellemezze a külde-

tésorientált vezetésszemlélettel működtetett rendszert.  

                                                 
18

 Interview with LTG David Perkins, Operational Leadership Experiences Project, Forth Leavenworth, 
Kansas. Internet, letöltve: 2015.01.20., elérhető: 
http://cgsc.contentdm.oclc.org/cdm/singleitem/collection/p4013coll13/id/3181/rec/1 
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JÓL MŰKÖDŐ BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ, NYÍLT ÉS ŐSZINTE EMBERI VISZONYOK 

PARANCSNOKOK ÉS BEOSZTOTTAK KÖZÖTT 

A kommunikáció fontosságáról már tettem említést, de persze nem lehet elmenni, annak 

belső tartalma mellett sem. Jól működő belső kommunikáció csak abban az esetben lesz, 

ha a parancsnok valóban meg akarja érteni az alárendeltek problémáit, kihívásait. Perkins 

tábornok a 2002 őszétől a 2003 márciusában megindított Irak elleni offenzíva kezdetéig 

tartott kiképzési-felkészítési időszakkal kapcsolatban elmondta, hogy az rengeteg feladattal 

járt. Az egész nem ért volna semmit, ha nincs folyamatos kommunikáció a különböző szin-

tű parancsnokok között. A problémák megértése, majd valamilyen válasz kialakítása rá 

másként nem működhet, csak úgy, ha olyan légkör van, amiben van helye a kritikának. 

Maga a parancsnok is kritikus, de nem csak beosztottjaival, hanem önmagával szemben 

is!
19

 

A kommunikáció hivatalos megnyilvánulása alatt érthetjük a feladatszabó értekezlete-

ket, de a havi, heti, napi rendszerességgel megtartott vezetői és koordinációs értekezlete-

ket is. Nem csak magyar sajátosság, hogy ezek a nem megfelelő tartalmuk miatt órákat 

rabolnak el az értelmes feladatok elől. Nigel Aylwin brit dandártábornok meglátása is az 

volt, miután egy évet töltött el amerikai csapatokkal Irakban (megszállás ideje; 2003 vége, 

2004), hogy nem nagyon tértek le arról az útról, hogy szájbarágósan, túlságosan precízen 

határozzák meg az alárendeltek feladatait. Cikke nagy port kavart az Egyesült Államokban, 

mert azt hangsúlyozta, hogy az amerikaiak annak ellenére, hogy a küldetésorientált veze-

tést magukénak tekintik, tetteikben nem nagyon valósítják meg azt.
20

  

Nigel Aylwin csak megerősíti állításaimat, hisz elmondani, leírni, szabályzatra hivatkoz-

ni egyszerű, de gyakorlatban, készpénzre váltani mindezt, már egy másik szint. A leírtakat 

alátámasztandó segítségül hívom dr. Benkő Tibor vezérezredes gondolatait: „A kommuni-

káció fontossága egyre nagyobb szerepet kap. Ehhez viszont nem csupán a jó kifejező-

készség tartozik, hanem a parancsnok felé irányuló kommunikáció megértése is. Már az 

apró jelekből is érzékelnie kell a szervezetet alkotók és befolyásolók viselkedésének, eset-

leg tevékenységének változását, de érzékelnie kell a változás és a változtatás igényét, 

vagy szükségességét is. Ebben elengedhetetlen szerepet játszik az időtényező, a pa-

rancsnok időbeni döntéshozatala.”
21
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 Interview with LTG David Perkins, Operational Leadership Experiences Project, Forth Leavenworth, 
Kansas. Internet, letöltve: 2015.01.20., elérhető: 
http://cgsc.contentdm.oclc.org/cdm/singleitem/collection/p4013coll13/id/3181/rec/1 
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 Nigel Aylwin-Foster: Changing the Army for Counterinsurgency Operations, Military Review, 2005 
november-december; Internet, letöltve: 2015.03.12., elérhető: 
www.cfr.org/content/publications/.../aylwin_jan06.pdf 
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 Benkő Tibor: Gondolatok az ideális parancsnokról, Internet, letöltve: 2015.03.12., elérhető: 
http://mhtt.eu/hadtudomany/2008/3_4/091-103.pdf 
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EGYÉRTELMŰ ÉS VILÁGOS PARANCSNOKI SZÁNDÉK 

Minden szabályzat egyetért abban, hogy a parancsnoknak meg kell értetnie azt, hogy miért 

történnek az események. Melyek a kapcsolódási pontok az elöljáró szándékával és mi az 

elvárás a beosztottaktól. Természetesen megint egyszerűbb a helyzet, ha egy harcpa-

rancsra gondolunk. Sablonosítható is az elgondolás megalkotásának folyamata, mert ren-

geteg szabályzó foglalkozik azzal, hogy mi is a tartalma. Mennyi legyen az szövegben, 

honnan ered, milyen kiadási technikái vannak. Én azt emelem ki, hogy mindenképpen bárki 

által hozzáférhetőnek kell lenni az elöljárói szándéknak, amiben a parancsnok retorikai 

eszközöket felhasználva nyomatékosítja elképzeléseit. A hozzáférhetőség ez esetben nem 

más, mint a közérthetőség, továbbá olyan parancsnoki kinyilatkoztatás ez, mely egyszerű-

ségénél fogva a feladat lényegének rövidített összefoglalása, mely jó esetben még inspirá-

lóan is hat a beosztottakra. 

Harctevékenységben a két szinttel lejjebb levő vezető a jól megfogalmazott parancsno-

ki szándék alapján lehet csak kezdeményező. Általános elv, hogy a parancsnokokat úgy 

kell felkészíteni, hogy értsék a kettővel magasabb szintű parancsnok szándékát és eggyel 

magasabb szinten legyenek képesek vezetni. Megfordítva ez azt jelenti, hogy a parancs-

noknak úgy kell megfogalmazni szándékát, hogy a kettővel alacsonyabb szint is megértse 

azt és azonosulni tudjon vele. A parancsnoki szándék tehát olyan kulcsfeladatokat tartal-

maz jó esetben, mely nélkülözhetetlen a feladat teljesítéséhez. 

Perkins tábornok 2003. április 4-én dandárjával behatolt Bagdadba és ott három hidat is 

birtokba vett, mint kulcs objektumokat. Ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy a pa-

rancsnoki szándék tiszta és világos megfogalmazása vezette őket sikerre. A parancsnoki 

szándék záró akkordja az volt, hogy „bemegyünk és ott éjszakázunk.” Perkins vezérőrnagy 

később végigolvasott rengeteg interjút, melyek beosztottjaival készültek, de mindegyikből 

visszaköszönt az, hogy az emberek tudták, hogy ott fognak maradni éjszakára. Ez volt az 

alapvetés. Megértette mindenki az alapszándékot. Ez tette lehetővé a tábornok szerint, 

hogy egyáltalán a manővertervet el lehessen kezdeni kidolgozni.
22

 

Az eddigiekben, a parancsnoki szándékot érintően, ismét annak felfokozott helyzetben, 

azaz harctevékenységben való szerepéről volt szó. Nem állok messze az igazságtól, ha 

tágabban értelmezem a parancsnoki szándék szerepét. A világos szándékkinyilvánítás a 

békefelkészüléshez is nélkülözhetetlen, melynek magas-politika szintjén a különböző stra-

tégiákban kell(ene) megnyilvánulni, azaz, hogy mit várunk egy szervezettől. Majd a külön-

böző vezető szintek munkája az, hogy mindezt az egyes katona által teljesítendő feladatok 

szintjéig tovább bontsa. Nem témája jelen írásnak, hogy ennek megvalósulását vizsgálja. 

Sokkal hangsúlyosabb az, hogy a parancsnoki szándék közérthető megfogalmazása, sze-

mélyes közzététele nagyfokú motivációt indukál és közelebb viszi a beosztottakat feladata-

ik maradéktalan végrehajtásához. 
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Természetesen a magyar doktrínarendszerben is megjelent a küldetésorientált vezetés. 

A MH Összhaderőnemi Doktrína
23

 tartalmazza a küldetésorientált vezetés lényegét, ellen-

ben nem deklarálja, hogy az filozófiai szintű lenne és nem jelenik meg benne az ember-

központúság.
 
Az olvasó gyorsan felfedezheti benne a fordításból fakadó olyan hibákat, 

amelyek a szervezet sajátosságának figyelembe vétele nélküli tükörmódszerből adódhat-

nak. A 2013-as kiadású MH Összhaderőnemi Műveleti Doktrína
24

 a vezetést befolyásoló 

tényezők közé sorolja a küldetésorientált vezetést, pedig maga a küldetésorientált vezetés 

elve az, amely nem befolyásolja, hanem meghatározza a vezetést. Meghatározza a gon-

dolkodásmódot, a feladatokhoz való hozzáállást. 

A rendszerváltozástól napjainkig bejárt út nem tett jót semmiféle vezetésszemlélet ki-

alakulásának, megszilárdulásának hazánkban. A gondolkodásmódot nagyban meghatároz-

ta és sajnos még napjainkban is kihatással van a hadseregen belül a bizonytalanság érzé-

se. Bizonytalanság a jövővel, a megélhetéssel kapcsolatban. 

Rengetegen folytattak külföldi tanulmányokat. Több munkacsoport fordította a külföldi 

szabályzatokat. Akkreditáltunk, validáltunk, „opeváloztunk”, „taceváloztunk”, 

„crevaloztunk,”
25

 de egy az alapvető vezetésszemléletet meghatározó magyar dokumen-

tummal még mindig adósak vagyunk. Természetesen az okmány nem elég, a hozzá kap-

csolódó felkészítési, kiképzési rendszer, az azt támogató forrásgazdálkodás és még renge-

teg tényező együtt állása lenne szükséges ahhoz, hogy a küldetésorientált vezetésszemlé-

let meghonosodjon hazánkban. A mindennapi életben kihívást jelentő feltöltetlen szervezeti 

egységek az elöljárói elvárásokkal épphogy meg tudnak birkózni. Nem hiszem, hogy külde-

téstudattá lehetne formálni a jelenlegi hiánygazdálkodást. 

Az a bizonyos 40 év sem hanyagolható, igen is vannak értékek, melyeket onnan lehet 

átemelni. Szombathelyi Ferenc tábornok meglátása ennél korábbi, de örök érvényű és 

mindenekelőtt magyar: „mi a tudományokból csak azt értékesíthetjük, ami a mi viszonya-

inkra, a mi hadseregünkre alkalmazható. A vezérkar tudományának valódi reális értéke a 

nemzet szempontjából nem abban rejlik, hogy ez klasszikus, hanem abban, hogy a nemzet 

viszonyaira helyesen alkalmazott.”
26

 

Záró gondolatként úgy vélem, hogy a bizalmi légkör lehet csak a záloga annak, hogy a 

szervezet melyben szolgálunk és ezáltal az egész Magyar Honvédség közelebb kerüljön 

régi önmagához és bizonyos tekintetben a szövetségi elváráshoz. A bizalom viszont – 

igazodva a már idézett Perkins vezérőrnagyhoz – csak úgy értelmezhető, ha az nem csak 

fentről lefele van meg, hanem lentről felfele is. A fentről lefele irányuló bizalmat a kontra-
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 Ált./43. MH Összhaderőnemi Doktrína 3. kiadás, MH kiadvány, 2012. 
24

 Ált./38. MH Összhaderőnemi Műveletei Doktrína, MH kiadvány, 2013. 
25

 Utalás a NATO minősítő rendszereire: CREVAL – Combat Readiness Evaluation, szárazföldi kötelé-
kek felmérését szolgáló értékelési rendszer; TACEVAL – Tactical Evaluation, légierő kötelékeinek 
felmérését szolgáló értékelési rendszer; OPEVAL – Operation Evaluation, a CREVAL elődje. 
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 Utasítás a hadiakadémia számára, 6933. szám/vkf. Szgd. 1942. 3. o. lásd: Farkas Imre: A Magyar 
Honvédség vezetésfelfogása változásainak lehetséges irányai és beépülése a kiképzés rendszerébe, 
Repüléstudományi Közlemények, 2010. 



H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                TÁRSADALOMTUDOMÁNY  

2015. VIII. évfolyam 2. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

79 

szelekció útján könnyű kivívni és megtartani, hisz csak a megfelelő helyen kell kopogtatni, 

de annak kialakítása, hogy a beosztottak is bízzanak vezetőikben csak következetes pa-

rancsnoki munka által lehetséges. Mindenekelőtt viszont a legszükségesebb, hogy legyen 

egyáltalán igény arra, hogy egy minőségében más vezetésszemlélet hassa át a hadsere-

get. 

Kulcsszavak: vezetés, filozófia, küldetésorientált, honvédelem 

Keywords: leadership, philosophy, mission command, defence 
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