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A korszerű háborúra való felkészülés új, az eddigieknél magasabb 
követelményeket támaszt a csapatok tevékenységével, harckészültségé
vel szemben. Ezzel együtt minden területen bonyolultabb, új ismereteket 
igénylő feladatok jelentkeztek. Mindinkább nyilvánvalóvá válik, hogy az 
új tartalmú célok, a magasabb szintű követelmények és a fegyveres harc 
minőségileg új formái és körülményei között a hadtápbiztosítás békében 
és háborúban egyaránt az eddigi módszerekkel csak igen lassan, nagy idő
ráfordítás mellett és a személyi állomány nagy munkaterhelésével old
hatók meg. 

Tapasztalataink alapján ma már megállapíthatjuk, hogy a korszerű 
háborúra való felkészítés és a harc hadtápbiztosítása az eddigi módsze
rekkel és szervezettel nem mindenben felel meg az űj körülményeknek. 
A rutinon alapuló vezetést és irányítást fel kell váltsa a tudományosan 
megalapozott vezetési és irányítási rendszer. Különben a feladatok meny
nyiségi növekedésétől elmarad a minőség, megsokszorozódnak a rutinban 
rejlő hibák. Ezt indokolja az is, hogy a kizárólagosan emberi szervezetre 
épített vezetési mód lehetőségei korlátozottak, de főleg az embernek az 
a képessége, hogy gyorsan és helyesen reagáljon a külső behatások óriási 
komplexumára és a követelményekre. Ezért válik reális szükségletté a 
vezetés folyamatának tudományos igényű vizsgálata, ezen keresztül. a 
technika _vívmányainak felhasználása, a munkafolyamatok gépesítése, az 
emberi tevékenység sokoldalúbb segítése. 

Egyes területeken feladataink megvalósítását gyakran ma már nem 
is annyira anyagi eszközeink elégtelensége vagy a rendelkezésre álló 
technikánk korszerűtlensége gátolja, mint inkább a vezetés és irányítás 
különböző szintű szervezeteinek hiányos működése. Ez annak tudható be, 
hogy ma már nem kielégítő a tudományosan megalapozott módszerbeli 
és vezetés-technikai felkészültségünk azoknak a feladatoknak megoldá
sára, amelyek a rohamosan fejlődő követelmények teljesítése során me-
rülnek fel. A növekvő feladatok és a módosult gazdasági tevékenység ha- , 
tására - és azzal együttesen - növekednek vezetési-irányítási problé-
máink, korszerűbb tervezési, szervezési, operatív irányítási és ellenőrzési 
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módszerek és technikák iránti igény a vezetés minden szintjén és terü
letén. 

A helyzet felismerése alapján megindult egy határozott vonalú fej
lődés a katonai vezetés korszerűsítése érdekében, melyet egyrészt számos 
elméleti publikáció, másrészt a gyakorlati módszerek tökéletesítése, il
letve egyes szervezeti változások tükröznek. Éppen ezért objektív szük
ségszerűségként vetődik fel a vezetés helyzetének tudományos elemzése 
a hadtápszolgálatban is. 

A korszerű vezetés alapját csak széleskörűen végzett tudományos ku
tató tevékenység eredményeként lehet megvalósítani. Ehhez vezető úton 
elsődlegesen kell megismerni az általános vezetéselméleti kérdéseket, mely 
lehetővé teszi a saját vezetési tevékenységben kialakítható helyes mód
szerek alkalmazását. 

E cikk keretében azokkal a vezetéselmélettel kapcsolatos legalapve
tőbb kérdésekkel foglalkozom, amelyek a hadtápszervek vezetésének elem
zéséhez, elsősorban annak elméletéhez adhatnak segítséget. Ezek közül is 
inkább csak azon részeket emelem ki, amelyek gyakorlati hasznossága 
ezen a területen tekintetbe jöhet: 

A vezetéselmélet helye, szerepe 

A vezetés és irányítás egyre nagyobb tömegű ismeretanyag elsajá
títását és alkalmazását követeli. A vezetés milyensége mindinkább döntő 
szerepet tölt be az eredményekben, de a fogyatékosságokban is. A kor
szerű harcban a vezető szerepe, a vezetővel szembeni követelmény és a 
korszerű vezetés jelentősége vitathatatlanul megnőtt. 

A korszerű és hatékony vezetéshez - a vezetői személyi adottságok 
feltételezése mellett - ma már kétféle ismeretanyag szükséges. Egyfelől 
a vezetett egység, szerv, alegység tevékenységével kapcsolatos szakmai is
meretek. Másfelől speciális vezetési ismeretek, illetve jártasság. A szak
mai munkára történő felkészítés a gyorsan változó követelmények elle
nére is elegendő alapot nyújt a vezetéshez. Fejlődött és a jelenlegi igé
nyeket lényegében ki is elégíti a parancsnokok és törzsek vezetési is
merete és gyakorlata is. A rendkívül gyorsan változó harci körülmények
nek és a felkészítés iránti magas követelményeknek azonban a vezetés 
csak akkor tud a jövőben megfelelni, ha szilárd tudományos elvi ala
pokra támaszkodik, valamint ha a tudomány és a technika legújabb vív
mányai alapján fejlődik. Ehhez a vezetéselmélet tágabb ismeretére és ra
cionális alkalmazására van szükség. 

A vezetés elmélete egybefüggő és elfogadott anyaggal még nem ren
delkezik. A különböző irodalmak gyakran egymásnak ellentmondóak, 
egyes esetekben számunkra idegen aspektusból közelítik meg lényegi 
vonásait. E cikkben a vitatott kérdésekkel nem tartottam célszerűnek fog
lalkozni, a többivel is csak olyan mértékben, amennyi a hadtáptisztek 
részére hasznosítható. 

A vezetés kérdéseit a témával .foglalkozó irodalom a szervezéselmélet 
rendszerében helyezte el és egymással szorosan összefüggő, kölcsönösen 
ható elméletnek tekinti. 



A szervezéselmélet az emberi tevékenységek különféle formáit, a 
szervezetek (szervek) működésének, szerkezetének és vezetésének tör
vényszerű összefüggéseit és módszereit foglalja rendszerbe. A szerveres
elméletnek ez a rendszere öt főkérdés köré csoportosítható. 

1. A szervezéselmélet (mint tudomány) tárgya, helye, szerepe és a 
kutatás módszerei. 

2. Szervezés, szervezéselmélet története. 
3. A szervezetek, szervezetrendszerek típusai, felépítési és működési 

elvei. 
4. Vezetés-irányítás kérdései. 
5. A munkaszervezés és módszertana. 

A szervezéselmélet rendszerének részletesebb kifejtése nélkül is meg 
kell említeni, hogy a vezetés feladatai a szervezet tényezőiből vezethetők 
le. Ugyanakkor a szervezés és vezetés kérdései képezik a rendszer lé
nyegét, tartalmi magvát. Köztük szoros a kapcsolat, de mégis külön-kü
lön is egymástól eltérő tevékenységet jelentenek. Egyik a másik nélkül 
nem létezik, ugyanis nem lehet szervezet vezető nélkül és vezető sincs 
szervezet nélkül. 

Mindezekből alapvető következtetést lehet levonni a vezetés tartal
mára, valamint a szervezés lényegére vonatkozóan. 

A vezetés szervezeti rendszerekben bonyolódik le. A rendszerben kü-
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lönböző rendszertípusok találhatók. A szervezeti rendszereken és tipu- ... 
sokon belül, mindenekelőtt ezekkel a rendszerekkel és típusokkal kell 
foglalkozni. 

A vezetési rendszerben az egyszerű lineáris vezetési rendszer, álta
lában minden szervezeti típusban megtalálható. Ebben a rendszerben a 
vezető közvetlenül irányítja és vezeti beosztottjait és ehhez a tevékeny
séghez nem vesz igénybe erre a célra függetlenített személyt, illetve sze... 
mélyeket. Feladata tehát nagyon sokrétű és összetett. Lényegében ezen 
a szinten dől el a problémák legnagyobb része, itt történik a végrehajtás 
közvetlen vezetése, tevékenysége nagy súllyal bír az elért eredményekben. 
Ilyen típusú szervezetet vezet például az egységparancsnok hadtáphe
lyettese. 

A nagyobb szervezetekben (pl. magasabbegység, seregtest stb.), ahol 
a feladatok specializálódnak és bonyolultabbakká válnak, a vezetőnek fel
tétlenül szüksége van olyan szervre, amely segíti, támogatja tevékenysé
gében, előkészíti rendelkezéseit, utasításait és ellenőrzi azok végrehaj
tását. Ezt a szerepet töltik be a különböző törzskari szervezetek, vagyis 
a törzsek. 

Ennek egyik típusa a törzskari lineáris rendszer. Ebben a rendszer
ben a törzs elvileg nem rendelkezik utasítási joggal az alsóbb szervek felé. 
Olyan feladatok ellátását végzi, amelyek időben megelőzik a vezető (pa
rancsnok) utasításait, döntéseit, ahhoz megfelelő információkat szolgál-
tatnak, illetve azt megalapozzák, előkészítik, végrehajtását ellenőrzik. 

A vezetés törzskari szervezet-rendszer másik típusa a funkcionális 
lineáris rendszer. 
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Ebben a rendszerben a törzs és egyes, egymástól funkciójukban elkü
lönülő részlegei (osztályai, fönökségei, szervei) közvetlen intézkedési és 
döntési jogot kapnak, az alsóbb szintek vezetői vagy a hasonló funkciót 
betöltő részlegek müködése felett. 

Az előbbi két törzskari rendszer közül a valóságban tiszta formában 
szinte egyik sem fordul elő. Leggyakoribb formája a törzskari és funkcio
nális szervezet elemeinek keveredése, amikor az egyszemélyi vezetés és 
szakmai irányítás elve úgy kombinálódik, hogy az egyszemélyi irányítás 
mellett a törzs egyes részlegei, szervei meghatározott funkciók gyakorlá
sára hatáskört kapnak. Ebben a vezetési rendszerben helyezkednek el a 
különböző vezetési szinteken levő hadtáptörzsek is. 

A hadtáptörzsek háborús feladataikat az összfegyvernemi törzstől 
viszonylag szervezetileg és telepítésileg is elkülönülve - írányítás alatt 
~ oldják meg. Ezért vezetésük is a törzs többi részlegeitől eltérő módon 
nagyobb önállóság mellett és hatáskörben valósul meg. A harctevékeny
ségekben alkalmazott módszerhez megközelítően azonosan - de számos 
vonatkozásban attól eltérő módon folyik vezetésük az állandó készenlét 
időszakában is. Ezek a tények támasztják alá a csapatvezetésen belül a 
hadtápvezetés kérdéseivel való tartalmasabb foglalkozási igényt és a rend
szer elemzésének szükségességét, hatékonyságának fokozását . 

A vezetés problémáinak kutatása, a vezető tevékenységének megszer
vezése és tudatos fejlesztése egyaránt az eredmények, tapasztalatok, fel
adatok rendszerezését, folyamatos tanulmányozását követeli meg. A rend
szertelen és tervszerűtlen munka - mint mindenütt, itt is - rontja a 
szervezet működésének hatékonyságát, újabb és újabb hibákat eredmé
nyezhet a vezetésben. A vezetés módszerei a körülmények hatására ösz
tönösen is változnak:, fejlődnek. Ez a fejlődés azonban nem mindig cél
tudatos, a korszerű vezetés kialakítása helyett kiragadott részmegoldások 
divatszerű átvételében merül ki. 

A vezetés, mint sajátos emberi tevékenység, a módszerek tagolt és 
összefüggő egészéből áll, melynek részleges és aránytalan fejlesztése 
rontja a munka, illetve a vezetés eredményeit. A vezetés arányos és 
helyes arányú fejlődése akkor érhető el, ha a fejlesztő tevékenység tu
datos és kellően összehangolt elméleti és gyakorlati síkon egyaránt fo
lyik. Felhasználják hozzá a tudományos alapokon álló szervezés-vezetés 
elméletét és a gyakorlati szervező-vezető munka tapasztalatait. 

A szervezet, a vezetés elmélete és a szervezés módszertana (munka
módszer) szorosan összefüggnek, ezért csak a vezetés kérdéseinek tár
gyalásánál is komplex szemléletmódot kell alkalmazni és csak az össze
függések figyelembevételével nyerhető reális kép bármelyik részterületről. 

A korszerű vezetés kritériumai 

A vezetés javításához elengedhetetlen, hogy ismerjük azokat a kri
tériumokat, melyek a korszerű vezetést jellemzik, melyekkel a vezetés 
meg tud felelni a vele szemben támasztott gyorsan fejlődő követelmé
nyeknek. A jobb eredmények eléréséhez alapvető, hogy a vezetés minden 
szintjén, minden kérdést a rendelkezésünkre álló tudomány felhasználá-



sával próbáljunk megoldani. Ezt a követelményt a hadsereg fejlesztése, 
a korszerű fegyveres harc körülményei, napjaink igényeként veti fel és 
egyúttal egyik alapját képezi a további fejlődés feltételének is. 

Az első ilyen kritérium az, hogy minden vezető szervnek, általában 
a vezetésnek tudományos alapon kidolgozott koncepcióval kell rendelkez
nie. Reálisan kell értékelni az elért helyzetet, világosan kell látni a kö
vetendő irányvonalat és a módszert, mellyel a kitűzött cél elérhető. 

A második kritérium, hogy a vezetési módszer mindig az adott 
Szervezetnek és vezetési szintnek feleljen meg, legyen összhangban a 
végrehajtandó feladatok méretével, a végrehajtás körülményeivel. Minő
ségileg magasabb feladatok, más módszerek és eszközök alkalmazását te
szik szükségessé a vezetésben, mint amelyek jók voltak egy korábbi kö
vetelmények teljesítésében. 

A harmadik kritérium a:i, hogy a vezető állomány felkészítése felel
jen meg a vezetési szintekből fakadó követelményeknek. Ez a vezetők 
jó kiválasztásával, a vezetésre történő céltudatos felkészítéssel, folyama
tos továbbképzésükkel érhető el. 

A negyedik kritérium úgy fogalmazható meg, hogy a vezetésnek a 
,maga területén mindenütt alkotó módon kell feltárni a vezetés problémáit 
és ezek megoldásában önállóan kezdeményezzen. Az elmélet csak annyit 
ér, amennyi belőle a gyakorlatban hasznosítható. Értékhatározóját csak 
a gyakorlat képes adni, de csak akkor, ha alkotó módon alkalmazza és 
folyamatosan fejleszti. 

Az ötödik kritérium lényege, hogy a vezetés a rész-szempontokat 
komplexen és koordináltan tudja alkalmazni. A vezetőnek ahhbz kell 
legjobban értenie, hogy miként lehet a beosztottak szaktudását felhasz
nální a jobb eredmények eléréséhez és a részterületek hogyan kapcsol
hatók be a fő cél érdekében végzett tevékenységek komplex rendjébe. 

A hatodik kritériwn, hogy a vezetés felismerje a súlyponti kérdéseket 
és tevékenységével következetesen ezek megoldását segítse. A vezetés 
szétaprózottsága, koncentráltságának hiánya veszélyt jelent a vezetésben, 
.lassítja az alapvető célok megvalósítását, teljesítését. 

A hetedik kritérium, hogy a vezetésben érvényesüljenek a gazda
ságossági szempontok, törekedjen a vezetés nagyobb eredmények el
érésében is a ráfordítások csökkentésére, illetve a gazdaságosság növe
lésére. 

A vezetés módszereiről 

Az utóbbi években gyakran tapasztalható, hogy a hadtáptörzsek ön
tevékenyen is nagyobb súlyt fektetnek a vezetés és a munkaütem gyor
sítására, javítására. Ide sorolhatók azok a kezdeményezések, amelyek pl. 
a gazdálkodás tudományos alapon történő vezetésére irányulnak, vagy 
melyeket a harc, illetve hadművelet hadtápbiztosítás-ának megszervezésé
ben alkalmaznak. Ezek általában a hadtápvezetés egy-egy olyan részét 
ölelik fel, melyek a hadseregben többnyire divatszerűen elterjedtek és 
így ezeken a területeken eredményesebb vezetési tevékenység is tapasz
talható. 

A vezetés fejlesztése azonban nemcsak divatszerű részmegoldásokat 
követel, hanem a vezetés teljes keresztmetszetében kell fejleszteni. Csapat 
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vonatkozásban elsődlegesen a munkaszervezés, a inódszerek és ezek ke
retében alkalmazott lényegi vonások bírnak nagyobb jelentőséggel. Itt 
nem elméleti kutatásokra van szükség, hanem a gyakorlat és elmélet 
összehangolására és alkotó alkalmazására. 

Az előzőekből következik, hogy a vezetés fejlesztése csak a külön
böző vezetési szintek és a szakterületek vezetőinek együttműködésével, 
€gy sor ismeretanyag komplex alkalmazásával érhető el. A tapasztalat 
bizonyítja, hogy a vezetésben nem lehet eredményesen dolgozni sémák
kal és mechanikusan vagy rutinon alapuló megoldásokkal. Nincs olyan 
általános recept, amélyik előre megadhatná minden szerv és vezető ré ... 
szére a vezetési koncepciót, vagy a módszert. Ezért arra van szükség, 
hogy minden szerv és vezető a saját területén, a követelmények alapján 
saját magának alakítsa ki korszerű vezetési koncepcióját, stílusát és az 
eredmények elérését legjobban biztosító módszert. 

Természetesen nincs szükség arra, hogy valamennyi hagyományos 
módszert okvetlenül újjal kell felcserélni. Már csak azért sem, mert a 
hagyományos eljárások egy része mai viszonyok között is igen jól hasz
nálhatók. Sok esetben nincs még olyan új eljárás, amely versenyezni 
tudna a régivel, emellett bizonyos feladatok továbbra is az emberi ta
pasztalat, tehetség, érzék és ítélőképesség alapján oldhatók meg legered
ményesebben. 

A személyes rátermettség és reális ítélőképesség olyan emberi kva
litás, ami - a valóban magas színvonalú és komplex vezetési, irányítási 
problémák megoldásához nagymértékben szükséges - a vezetésben to
továbbra sem nélkülözhető. A korszerűbb módszerek egyik lényege éppen 
abban van, hogy lehetővé teszi ennek a képességnek takarékosabb fel
használását. Megakadályozza a vezető elaprózódását. Több időt biztosít 
a súlyponti kérdésekkel való foglalkozásra. 

A vezetés tartalma, lényege 

A vezetés tartamának pontos definiálása még egységesen, elfogad~ 
hatóan nem alakult ki. A különböző polgári és katonai irodalomban fel
lelhető megfogalmazások gyakran ellentmondóak. A legelfogadhatóbb el
mélet szerint a vezetés tartalma, hogy a vezetett szervet a rendeltetésnek 
megfelelő feladat megoldásában irányítsa, szervezze, vezesse, biztosítsa 
a szükséges feltételeket és a feladatot a külső körülményekre reagálva 
szervezetten valósítsa meg. 

A vezető vagy vezetés lényeges vonása, hogy megszabja mások cse
lekvési irányát és biztosítja annak betartását. A szervezet működése fo
lyamán szabályozott emberi tevékenységeket hajt végre, melyben a szac 
bályozást a vezetés végzi. 

A vezetésnek mindig egységben kell látni a célokat, meg kell álla
pítania a körülmények figyelembevételével a közvetlen feladatokat. A 
vezetés kiválasztja a végrehajtó szerveket, személyeket. Előrelátással ren
delkezik és az előbbiek alapján megítéli a várható eredményt. A munk.a 
folyamán kapott információk alapján módosító utasításokat ad, mások 
tevéltenységét serken.ti, irányítja. 
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A vezetés tehát olyan tevékenység, amely a szerv rendeltetésének 
megfelelően kialakítja saját és alárendeltjei cselekvés gondolatát, gondos
kodik a végrehajtás feltételeiről és melyet saját utasító, meggyőző, ne
velő tevékenységével hajtat végre. A vezetés lényege abban fogalmazható 
meg, hogy az alárendelt együttműködik az elöljáróval - elgondolásának 
megvalósítása érdekében. A vezetés a csapat, a szerv szervezett céltuda
tos tevékenységében nyilvánul meg. Ez a tevékenység békében a harcra 
való felkészítésben, háborúban a sikeres harctevékenységben fejeződik ki.-

Vezetés nélkül elképzelhetetlen bármiféle szervezett katonai tevé
kenység. Vezetni tehát annyit jelent, mint a vezetett szerv (csapat, al-
egység, hadtáptörzs) tevékenységét a legcélszerűbb irányba terelni, hogy 
ezzel biztosítva legyen az eredményes tevékenység. 

Összefoglalóként megállapíthatjuk, hogy a vezetés minden parancs
nok és törzs igen bonyolult, felelősségteljes és állandó feladata, amelynek 
tartalma és egyben célja is, hogy a lehető legmegfelelőbben szervezzék 
meg és irányítsák a vezetettek tevékenységét a kitűzött feladatok meg
oldására. 

A vezetés tevékenységét, annak rendszerét a munkafolyamatok során 
a következők képezik: 

- a vezetés feladatainak pontos rendszerbefoglalása, meghatározása; 
- a képesség, képzettség és gyakorlat alapján a megfelelő vezetők 

kiválasztása; 
- a feladatok elvégzésére alkalmas vezetési szervezet létrehozása; 
- a szervezet eredményes működését biztosító működési folyamatok, 

vezetői tevékenység kialakítása; 
- a szervezet működését meghatározó szabályozások egységes rend

szerbe építése; 
- a szabályzatok következetes érvényesítése és a vezetés tapaszta

lataival összehangolt fejlesztése. 

A vezetési tevékenység valamennyi elemének tárgyalására nincs le
hetőségünk, illetve nem is szükséges valamennyit ismertetni. Azonban 
a vezető kiválasztását, illetve a vezetővel szembeni követelményeket cél
szerű közelebbről is szemügyre venni. 

A vezetővel, a hadseregben a tiszttel és a különböző bosztású pa
Pancsnokokkal szembeni követelmények normái általánosan kialakultak, 
de egységes rendszerezésük írásos formában nem ismeretes. Mások a k~ 
vetelmények az egyszemélyi parancsnokokkal, a törzsbe beosztottakkal, 
illetve a htp.-helyettesekkel szemben. Van ami sokban azonos, de egyes 
körülmények hol erősebben, hol gyengébben kell hogy érvényesüljenek .. 
Nem egyszerű feladat annak meghatározása, hogy melyek a követelmé
nyek egy vezető beosztású parancsnokkal szemben, minek alapján választ
ható ki egy meghatározott funkcióba, s melyek nyűjtanak biztosítékot 
arra, hogy abban a beosztásban meg is állja a helyét. Nem a teljesség. 
igényével néhány ilyen követelményt felsorolnék. 

1. A katonai vezetőnél alapvető követelmény a politikai megbízható- , 
ság. Emellett még aktív, tevékeny politikai tényezőnek, hivatásos katona
forradalmárnak kell lennie. Ez több, mint puszta passzív megbízhatóság_ 
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2. A katonai vezetőnek az általa vezetett szervezetet át kell fognia, 
funkcionálását átlátni, a fő folyamatokat, az előre mutató fő tenden
ciákat meg kell tudni ragadni. 

3. Tudnia kell a szervezeten belüli működést biztosítani, szabályozni, 
vertikálisan és horizontálisan. 

4. Bátran kell tudnia kockázatot vállalni, dönteni, azokért felelősséget 
vállalni és a szervezeten belüli döntési pontokat (ki, miben köteles dön-

;; teni) meghatározni. 

• 

., 

5. Tervezési-szervezési készségre van szüksége, hogy a lezajló ese
ményeket időben, logikai sorrendben elhelyezze, koordinálja. Ehhez bi
zonyos modellezési készség, matematikai szemlélet és képesség is szük
séges. 

6. Látnia kell, hogy milyen irányban tart a fejlődés és milyen irány
ban megy a vezetett szervezet. Távlati koncepcióval kell rendelkeznie. Eh
hez diagnosztizálni kell az eseményeket (információ gyűjtés és szelektálás). 
A szervezet számára ennek alapján prognózis jellegű programot és meg
felelő adatokat kell adni. 

7. Rendelkeznie kell a vezetővel szemben támasztott összes humán
szubjektív elemekkel, nevelői, szociológiai tulajdonságokkal. Ezek közül 
is kiemelnék néhány fontos tényezőt: 

- ki tudja választani a megfelelő embert a megfelelő helyre; 
- beosztottaival helyes kommunista viszonyt tudjon kialakítani, bíz-

zon alárendeltjében; 
- támaszkodjék bátran a kollektívára; 
- egyéni személyes tulajdonságaival tekintélyes, példás, követhető 

vezető legyen; 
- emelje fel tisztjeit az elvégzendő feladatok magaslatára. 

Bizonyos, hogy ezeken kívül egyéb, itt fel nem sorolt tulajdonságok 
és képességek is szükségesek a parancsnokok számára. Egyes általánosan 
ismert követelményekkel tudatosan nem foglalkoztam, mint pl. a szük
séges szakmai képzettséggel stb. Csupán azt kívántam igazolni, hogy a 
vezetői különös, és kialakítható, tanulható, fejleszthető tulajdonságok 
egész rendszert képeznek. Ennek a rendszernek alkotó elemeit tudomá
nyosan fel kell tárni, és a gyakorlati vezetésben alkalmazni. 

A vezetés, mint tanulható emberi tevékenység, nagyobb szerepet kell 
kapjon a tisztképzésben és a tiszti továbbképzésben. 

A vezetőképzés (tiszti, akadémiai) az objektív igényekre támaszkod
jon, maximalizmustól mentes legyen. Arra is ki kell képezni a tisztet, 
hogy ne csak harcot tudjon vezetni, illetve terveket készíteni, hanem 
egységét, alegységét, törzsét is fel tudja készíteni a harc megvívására, 
illetve annak anyagi biztosítására. Tudjon vezetni a békekiképzés idő
szakában is. 

A harcászati és hadműveleti képzés mellett a hadtáptisztek vezető
kiképzésénél koncepciónálisan érvényesüljön az . a törekvés, hogy tegyük 
képessé hadtáptisztjeinket dialektikusan önálló gondolkodásra, a döntés 
és vele járó kockázat vállalására, arra, hogy békében és háborűban egy-
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aránt át tudják fogni saját szervezetük egészét, ismerjék fel az adott 
időszak munkafolyamatait, ki tudják választani azokat a pontokat és idő
szakokat, ahol és amikor a folyamatba személyesen kell beavatkozniok. 
Aki erre nem lesz képes, munkájában kapkodni, idegeskedni fog, min
denben személyesen dönt, ott is beavatkozik, ahol arra nincs szükség 
és ezáltal nem tud hatni a főtendenciákra. Az ilyen vezetőt előbb vagy 
utóbb az élet elsodorja, csalódottá, mellőzötté válik. 

A katonai vezetés szerepe a hadseregben 

A vezetés minden szervezet eredményes működésének mozgató eleme. 
A katonai szervezetekben érvényesülő vezetést, mely az alárendelt csa
patok vezetésében, a harcfeladatok teljesítésében és a csapatok minden 
oldalú biztosításában jut kifejezésre, katonai vezetésnek nevezzük. Sza
bályzataink szerint a vezetés alapját a parancsnok elhatározása képezi. 
A parancsnok teljes felelősséggel tartoz_ik egységének vezetéséért, a harc
készültség fenntartásáért, a feladatok teljesítéséért. 

A parancsnokok személyesen és törzseiken keresztül vezetik a csa
patokat, alegységeiket. A törzsek a parancsnokok vezetési szervezetei és 
mint ilyenek, munkájukat a parancsnok elhatározása alapján, az elöljáró 
törzs utasításai szerint végzik. Ez a folyamat értelemszerűen vonatkozik a 
parancsnok htp.-helyettes és a htp.-törzs tevékenységének alapjára is. 

A vezetési tevékenység a problémák széles skáláját öleli fel, s bele 
tartozik minden parancsnoki tevékenység. 

Katonai vezetés jellegét tekintve komplex tevékenység, mely a pa
rancsnok és törzsének olyan együttes tevékenysége, mely az adott ka
tonai szervezet és az alárendeltek célját megfogalmazza, utasításokká ala
kítja, ennek érdekében az alárendelt erőket és eszközöket az általa meg
határozott feladat végrehajtására aktivizálja, az objektív cél, a reális 
lehetőségek és az ember szubjektív törekvései összhangjának megvalósl
tása által. 

A fentiekből megállapítható, hogy a katonai vezetés, mint tevékeny
ség nemcsak parancsok, utasítások és intézkedések kiadásából áll, attól 
jóval tágabb értelmű. Legfontosabb jellemzői: 

a) az adott helyzetben legcélszerűbb elhatározás meghozatala. A pa
rancsnoknak (vezetőnek, főnöknek) mindig látnia kell, hogy az aláren
delteknek mit kell tenni a kitűzött feladatok eléréséhez; 

b) a vezetés mindig személyhez kötött tevékenység, mely elválaszt
hatatlan a parancsok, utasítások, feladatok megfogalmazásától, lnegsza
básától, alárendeltekhez történő eljuttatásától. Ebből adódik, hogy a pa
rancsnokok és törzsek felkészültsége, képessége alapvetően meghatározza 
a vezetés hatékonyságát; 

c) a vezetés, mint emberi tevékenység, elválaszthatatlan a szervező 
munkától. Harcban a siker helyes elhatározás mellett is csak szervezett 
tevékenységgel biztosítható. A szervezés a vezetési funkció egyike. A vég
rehajtás szervezettsége elsősorban a vezető (pk.) munkájának szervezett
ségén keresztül érhető el; 
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d) szabályzataink szerint a parancsnok felelős alárendeltjei harci, po
litikai, szakmai kiképzéséért, neveléséért, fegyelméért, erkölcsi-politikai 
állapotáért. Ezért a katonai vezetésnek ember-formáló erejűnek is kell 
lenni. 

A vezetés egyik feladata tehát a beosztottak, kis és nagy kollektívák 
állandó nevelése, kialakítása, fejlesztése és erősítése. A jó vezető mindig 
támaszkodik a közösség erejére; 

e) a katonai vezetés határozott, céltudatos és dinamikus tevékenység. 
Olyan funkció, amely másokat arra késztet, hogy meghatározott cél el
érése érdekében tevékenykedjenek. A célok elérése pedig csak határozott 
vezetéssel biztosítható. A határozatlanság egyik legnagyobb vezetési hiba. 
A dinamikusság a megváltozott helyzetnek megfelelő, alkalmazkodó ké
pességet jelenti; 

f) a katonai szervezetek életét zavaró és elintézetlen kérdések ~ind
egyike mindig, mint vezetési probléma kerül nyilvánosságra. Ugyanak
kor ezek a problémák nem mind adódnak a „helytelen vezetési módsze
rekből". Emiatt a vezetés számára soha sem lehetnek „kényes" kérdések. 
a vezetés az elintézésre váró problémákat sohasem kerülheti meg. A prob
lémák fel nem ismerése, vagy nem létezőként való kezelése további prob
lémasorokat szül, s végül teljesen cselekvésképtelenné teheti a vezetést . 

A katonai vezetés értelmezését, jellemzőit az előzőeken kívül még 
több szempontból is vizsgálhatnánk. Számos tapasztalat igazolja, hogy a 
katonai vezetés reális értelmezése, jelentőségének, elfoglalt szerepének 
megfelelő értékelése, a hatékonyság alaptényezője. Anélkül, hogy a probs 
lémát tovább boncolnánk, megállapíthatjuk, hogy a katonai szervezetben 
a kelleténél kisebb intenzitású, hatékonyságú vezetés sokszor olyan, 
mintha nem is lenne, ugyanakkor, ha a kelleténél nagyobb intenzitású, 
félő, hogy öncélúvá változik. 

A katonai vezetés túl.méretezésével a szervezeti fogyatékosságok sem 
oldhatók meg - csak ideiglenesen eltakarhatók. A keletkezett problé
mát mindig komplexen kell vizsgálni. A probléma megoldásának rend
szerint csak egyik összetevője a vezetés jobbá - az adott helyzetnek 
megfelelőbbé - tétele. 

A vezetés általános kérdéseinek tárgyalásánál láttuk, hogy az na
gyon sok kérdést felölel és komplex jellegű. A katonai vezetés a pa
rancsnokok és törzsek munkáján keresztül megnyilvánuló sokoldalú te
vékenység, melynek célja mindig az, hogy a katonai szerv erökifejtését 
állandóan és mindig hatékonyabban a kitűzött célok elérésére irányítsa. 

A magasabbegységek, egységek és alegységek parancsnokságai és 
törzsei által végzett vezetési tevékenységet általában harcászati vezetés
nek nevezzük. E vezetési szintekre jellemző, hqgy a parancsnokság és 
törzs vezetési tevékenységét, illetve tevékenységének irányát az elöljáró 
vezető szerv rendszerint alapvetően megszabja, illetve működését szi
gorúan szabályozott utasításokban rögzíti. Ezért vezetési tevékenységük 
felülről szabályozott folyamat, s önállóságuk, harci lehetőségeik, a vezetési 
szintek növekedésével együtt növekszik, de harcban lényegében csak az 
elöljáró által megszabott feladatok végrehajtására, illetve a végrehajtás 
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legcélszerűbb módjainak meghatározására korlátozódik. Ezek jellemzik a 
csapatszinten levő htp.-törzsek vezetési tevékenységét is. 

A fejlesztés lehetőségei 

A katonai vezetés miközben megoldotta a gyakorlati munka során 
felvetődött problémákat, korszerűsödött, fejlődött. Ez a fejlődés - az 
elért eredmények ellenére - nem volt töretlen, s a problémák egy része 
még ma is megoldásra vár. 

Ezek közül a lényegesebbek: 
1. Jelentősen megnőtt a vezetés különböző szintjein a törzsekben és 

szerve"}{ben cirkuláló információk számszerű mennyisége. 

A korszerű harcban, de az arra való felkészülés; időszakában is, rend
kívül nagy jelentősége van az 

- információk gyors feldolgozásának, 
- a helyzetet és a reális lehetőségeket egyaránt figyelembe vevő he-

lyes elhatározás megalkotásának, 
- a parancsok időbeni kiadásának:, eljuttatásának. 

A sikeres harcot a nagy mennyiségű információk reális feldolgozása 
biztosíthatja. A megnövekedett információk feldolgozása több időt igé
nyel, ugyanakkor a parancsnokok, törzsek részére rendelkezésre álló idő 
lényegesen csökkent. Egy ellentmondás alakult ki, melyet létszámnövelés:'. 
se! próbáltak megoldani. A felduzzasztott törzsek ugyan javították a be
érkezett információk minőségi feldolgozását, de elmerültek benne, el
vesztették korábbi operativitásukat, nehezebbé és bonyolultabbá tették 
a törzseken belüli és közötti információk áramlását. Ez talajt teremtett 
a bürokratikus jelenségek kinövésének is. 

2. Az elhatározáshoz szükséges számvetések időbeni biztosítása és a 
döntések meghozatalának objektivitása közötti ellentét. 

A jelenlegi gyakorlatban a döntések sokszor csak becsült alapokon 
nyugszanak. Ezeket az alapokat pedig reális (számított) döntésekké kel
lene alakítani. Ehhez a jelenlegi adottságok mellett nagyobb időre és 
létszámra lenne szükség. Nyilvánvaló, hogy a korszerűsítésnek ez az 
útja nem járható. 

3. A nagy mennyiségű információk feldolgozására és a döntések ob
jektivitásának növelésére az ember egyre inkább nem lesz képes. Az 
ember idegrendszerének, az emberi agynak korlátai vannak, mely~ 
hadművelet, a harc során elengedhetetlenül szükséges információk foga-· 
dására, tárolására, időbeni feldolgozására, pontos és gyors továbbítására 
csak ezeken a korlátokon belül képesek. Ebből következik, hogy a kas 
tanai vezetés racionális javítása, hatékonyabbá tétele csak a korszerű. 

· vezetés-technikai eszközök bázisán lehetséges. 

A vezetés problémáinak felsorolása közel sem teljes, de folytatás'! 
helyett nézzük inkább meg, hogy a korszerűsítésnek milyen lehetséges 
úijai, irányai lehetnek. 

1. A tisztek vezetési felkészültségének .fokozása. A parancsnokok, a 
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törzsek tisztjei ma és a jövőben is fontos és meghatározó szerepet tölte
nek be a vezetésben. Az elhatározásokat mindig űj helyzetben kell meg
hozni. Ehhez sémát adni nem lehet, széles körű vezetési felkészítésre 
van szükség. 

A korszerű harc a parancsnokoktól, tisztektől, természetesen a htp.
tisztektől is, a korábbiakhoz képest sokoldalúbb politikai és szakmai is
mereteket, kellő szintű vezetéstudományi ismereteket, fejlettebb logikai 
gondolkodást, magas fokú erkölcsi tulajdonságokat és fizikai állóképes
séget követel. A parancsnokok egyéni képzettsége, felkészültsége, képes
sége, rátermettsége lényegesen javíthatja, gyorsíthatja az információk 
feldolgozását, áramlását, összességében a csapatvezetést, - de lassít
hatják is. 

2. A törzsek vezetéstechnikai eszközökkel való ellátása. 
A katonai vezetés jelenlegi gyakorlatában már ma sem nélkülözhe

tők a különböző korszerű vezetéstechnikai eszközök. Az élet nap mint 
nap bizonyítja, hogy a kézzel végzett törzsmunka üteme a mai követel
ményeket sem tudja maradéktalanul kielégíteni. 

A kézzel végzett munka űtemét megszabja az emberi gondolkodás 
(agy) és műveleti (kéz) sebessége. Ezeknek biológiai-mechanikai korlátai 
közismertek, ezért e téren lényeges gyorsítás nem várható. Ma már egy
részt nem lehet, másrészt pedig már nem is szükséges mindent kézzel 
írni és rajzolni, illetve legfeljebb csak írógépet alkalmazni. 

A vezetés fejlesztésének űtja a katonai vezetés automatizálása felé 
vezet. Ez azonban viszonylag csak hosszú út után érhető el. Még hosszú 
időn keresztül csak arról lehet szó, hogy a vezetés nagy munkaigényú, 
ún. manuális munkáit ),gépesítik" és ~zzel a vezetés szervezetében biz
tonságosabbá, objektívebbé, időben és kielégítő pontossággal feldolgoz
hatókká válnak a parancsnokok döntéseihez szükséges információk. 

A jelenlegi törzsmun.kát tehát lényegesen javítani, gyorsítani csak 
különféle technikai eszközökkel lehetséges. A korszerű törzsmunka mind
inkább követeli a különféle magnetofonok, diszpécser-berendezések, pao.
tográfok, másolóberendezések, számolóeszközök, könyvelőautomaták stb. 
alkalmazását. 

3. A katonai vezetés módszerei és szervezete folyamatos korszerűsítése. 
Az újabb kiképzési, ellátási, gazdálkodási elvek és eljárások, az újabb 

harci és vezetési eszközök alkalmazása mindig és mindenütt közvetlenül 
hatnak a parancsnokok és törzsek munkamódszereire, a vezetés szerve
zetére. Ebből adódik, hogy állandóan javítani kell a vezetés módszereit és 
szervezetét is. 

A katonai vezetés korszerűsítése - a múlthoz hasonlóan - továbbra 
is csak tudományos alapossággal végzett kutatómunka eredményeként 
hajtható végre. Az új körülmények és feltételek arra késztetnek bennűn
ket, hogy még intenzívebben kutassuk a katonai vezetés minden területén 
az újabb, a jelenleginél tökéletesebb módszereket. 

A katonai vezetés elméleti problémáival eddig aránylag még keveset 
foglalkoztunk. Csak nemrég kezdődött meg az e terűleten folyó tudo
mányos tevékenység is. A vezetéstudomány tanulmányozza a ·katonai ve
zetés funkcióit, helyét, problémáit, szerepét, jelentőségét, minden mozza-
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natát, ciklusát. E munka természetesen csak a korszerű fegyveres harc 
törvényszerűségének mély ismeretével, a szocialista és katonai vezetés
t~domány elveinek elsajátításával, együttesen kialakított komplex szem
léletmóddal valósítható meg. Ezért szükséges, hogy elsősorban a vezetés 
általános kérdéseit tanulmányozzuk. A vezetés sz_akmai oldala csak az 
altalá:p.os katonai vezetés rendszerezésének és elméletének birtokában ke·
rülhet kidolgozásra, építve a kialakult rendszer tapasztalataira. 
' A múltban hosszú ideig általános volt az a felfogás, hogy a katonai 
vezetés vagy a hap.-vezetés- ha ezt a kifejezést egyáltalán használtuk -
nem más, mint a gyakorlati tapasztalatok összesítése, jó praktikum és 
,,fontos tevékenység". Ugyanakkor nem tekintettük olyan problémának., 
ámely megkívánná az alapkutatásokat és - ahol szükséges - a felme
rült elméleti problémák feldolgozását is. Ez a felfogás mindinkább már a 
múlté. Ugyanakkor új problémák merülnek fel, mint a katonai vezetés 
rendszere, felosztása, funkciói, feladata, az egyszemélyi és szakmai ve
zetés összhangja, a törzsek szerepe stb. 

Ezek kialakításához széleskörűen folytatott ilyen irányú tudományos 
munkára van szükség. A cikk keretében csak kiemelt kérdésekkel és a 
tudományos kutatás jelentőségével volt lehetőségem foglalkozni. Hasznos 
lenne, ha a témába - a gyakorlati oldalról is - minél többen bekap
csolódnának. 
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