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A csapathadtáptörzsek és alegységek
összekotrácsolásárél
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r\ közelmúltban jó nóhány alakrrlatnlil cllcnórzésr lolytlnunk anntk mcgílhpitásl
céljából, hogy hol tertlnak l csaperhldtáptörzsck és,alcgysógck az összekovácsolás
mcgvalósitáiíban, s mcnnl,irc képcsck arrr, hogy az újonnln latrehozort szervczctck
rcnicltctésüknck megfeleLÓcn műiödjcnck, s teljesitmi:nyük mcgkózclítsc lz elvárhltó

optimális szintct.
Az ellenónós folyamán vizsgáht tárgyát kópezték l következó renilctek:
- Nfilycn rcndszerbcn vczetik a hldtápot az összíegyvernemi törzsek, prrancsnokok.

- A PK HTPH a lradtáptörzsek mennyiben tóltik be helyüket, szerepüket a katonri ós politikri vczctúsi rcn,lszcrbcn.
- Hogyan vczct a PK HTPH és a hadt,iptórzs,
- A PK HTPH mennyibcn tudja biztositani azt, hogy lt cslpltok hldtápbiztositá-

síban érintett szolgílati szcméIyek alkotó aktivitlissal dolgozzlrnak,

- A vezctói munkirbln milyen gyakorlari módszcrck xlílkultílkki a hldrápegysógek, alegysógck, zíszlóaljlk vczctósóbcn.
- Hogyrn szcrvezik l h;rdtípalcaységek, ,objckrumok munkájlrt,
- Milyen az cllcnórzés módszerc.
- A vezctés rlapvctó okmányli, tcrvezó ós szcrvczó munkj móclszcrc,
- Hol tlrtunk a

népglzdasígi re[orm várhltó hatlisrinlk vizsglil.rtában,

s

a

részünkrc jclentkezó pozitiv tcndenciík kihasznirlísábln, illcNe .l negllriv jclcnségck
h;rtlis:rinek korlitozás:ibln,
Tcrmészetes, lrogy c kórdéseken túl azt is mcgvizsg:ilruk, hogy milycn a csaplrok
haLlúpbiztositisinlk lrciyzctc, milycn;r hadtápobjcktumok iLlllrpotr, s hogy rellizilót],
n.rk e szcmélyi állomíoy cllírtirsirval k.rpcsolatosan mcgszlbott központi kövctclményck.
Alr cllcnrirzós taplsztlrlatlri alapjín mcgáilapithittí), ltogy l luJt,iPtlit:lk.jí/ illtl:Lt,l,
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'l'lplsztlltuk lzonban ut is, hogy e minósig jlvítis.r az crcdménycssi,.q íokozísl
tckintctóbcn míg jtlutíl teru líkla l rcndclkczünk.
Az összfcgyvcrncmi lilrzsck, plrlncsnokok l hacltíp vczetósót tcvikcnységtjk
folyamltos ós szcrvcs részónck tckintik, l hadlip munkájit úgy ónékelik, hogy az bóké,
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ben ós lurcviszonyok között.,gyaránt mc.ghlt:irozó n fel.rdrtok sikercs vétrclrljtírsl
szcmponriibóI és ahpvctó hltást gyakorol l szcmélyi íIlomány crkölcsi állapotánlrk lllrkulirsánr. Erre a fclismerésre tlimaszkodvl, rcndszc.csco mcgszabják a hltltáp fcln<llrtait,
nzok ví,l;rchajtisirt scgítik, szírmonkérik és ónékelik. Növclnó l hltlráprr, l csaplr<>k
hadtirllLliztclsírirsira l perancstroki ráhiltiisi ha x plrincsnokok clcmcznók is órtclmcznék azt, hogy az cíayszemélyi pirrancsnoki rcndszerbcn a kial.rkult szcméll,cs munklsrilusokhoz illeszkcdócn rnilyen clváráslik vannitk a helyclrescikkcl, r{y il llarancsnok hllclrírphelycttcsscl szembcn is, l tckintetbcn, hogy milycn vczetési layikorhtot elakjtsanak
ki az aIcuysógck sztkmd vczctésc irányában, hogy biztositsák azl, ho.qy iz cgyszcmólyi
parancsnoki rendszcr részckéntaz alcgysógek lclacirtaikrt a vezctós komplc\ cgysatcs
ráhatíslrkónt annak fclügyelete mellett végezzék.
A pártpolitikai szcrvck l lnlitilai ll ntozgllni nlDla tszkiiztiul jelcntős hatást gya,
korolnlk a személyi állomány goodolkodásáre, a gazdálkodás, a szcmélyi állomány cllátásának alakulását rcndszcresen figyelemmel kísérik,e]emzik. Külöobözó
pártíórumokon megtárgyalják és meghrtározzáLk azokal a felidatokat, amelyck biztositják az elórelépésta személyi állomány részérc nyújtandó szolgáltitások fejlesztésére,a társadalmi
rulajdon védelme tekintetében, valrmint azok ncvelésében.
Szólni kell azonbtn egy létezó kedvczódeoül hetó tónyezóról, melynek lényegét az
képezi, hogy r sokirányú parancsnoki, politikai, szakmai ráhatás ellenére az alegysógpe,
rancsnokok tevékenységében a sok ió példa eilenére - a !z!m!l|i álknri1.1rdl törtóuí goltloskodlíl a társattalni húilM tűlelne en áll azan a sziúez aln! az alhnlegi katiilnhrycl
Éözöu duhbaló. Mibcn jelentkeznek ezek? Mindenekclótt abban, hogy eltűrik, ha a személyi /rllomáoy a járandóságait idóben nem kapjl meg, a íeladatok vegrehajtásának
megszervezése folyamán nem határozzák meg az ellácással kapcsolalos Íeltételek megteremtésóre vonatkozó rendszabá.lyokat, vagy ba meghatározzák ,,elíelejtik" azok végrehajtásának megkövetelését. Ncm ellenórzik a katonák ruházxtát, eltűrik az anyagitechnikai eszközök nem reodeltetésszcrű igénybevételét, azok leltározását pedig az esetek
egy részóbcn íormílisan hajtják végre, mclynek következménye a több százezer forintos
rendkívüli esemónyt képezó károk keletkezése.
Az ellenórzés íolyamío mcgvizsgáltuk azt is, hogy mi ennek az okl? Nem ismerik
az a]e8ységpafanc§nokok az ilyen irányú kötclmcikct? Nem tudják azt, hogy a személyi
íllományról történó gondoskodás az egyik alapvető elóíeltétele a íclaclatok sikeres vég,
rehajtísának? llycn jellegú problémákkal nem találkoztunk. lsmerik, rudják, értik c feladatokat, s azok jeleotóségét, Ennek ellenére mégis nap mint nap tllálkozunk e gondokkal. Mi úgy látjuk, hogy ez al.rpvctóen azzal íúggóssze,hogy afiat,tl hatautirt tárttifi
nlg nettl rendtlhezllk tttg[elLhí nólszrreLll a nkirárl,i feldluoi tzt,itllttilis ttttgolúilirad.
Tudiák, hogy a személyi állományról gondoskodni kell, tle az ncm tudatosodik oly
mértékbcn,hogy az rcndszcresen motiválja tevékenységüket. Ncm hrt kellócr. lz l
szemlélct, hogy ez az,,én" alcgységem, s ezt arról ismerhctik meg, hogy eredményescn
hajtja vógrc feladatait, jól óltözik és jó ellárásbln reszesül. Az alosztirly szolgílawczetók
hiányosen töltik bc a szerepüket, nem tudják még a paraocsnoknlk azt a scgitsógct a<lrri,
amely nélkülözhetetlcn a sokiúnyú bonyolult íel;rdatok megol<iisl §zcmpontjiból.
Végsősoron azt is cl kcll ismcrni, hogy
nem egyszerú", mcrt amíg
"hclyzctük
"fcntcbb"
a követelmónytáma§ztás
a lényeg, alegységparancsnoki szintcn - sokszor hiányos
"csek"
személyi ícltételek mellett - meg kell oldani a feladatokat, nap mint nlp kövcrkezetcs
munkít keIl végezni annak érrlekében, hogy a célkitúzósek megfeleló minóségben realizálódjmak.
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Ezután fclvetódik a kérdés- nit ttgl.ikL? Yq.yük rudomalsul a hclyzctct, tckintsük
úgy hogy mcgváltozhatathn? Gondolom ez scmmiképpen ncm jáíhaló út, Van lchctósi,g is biztositani is kell az ciórelópi,sr. iltivcl íiltd tiszrekról van szó, czórt clsó helyrc
tcnném azt az igényt, hogy javitani kell t fóiskolákon tblyó czirinyú ncvclósr. Ncm cslk
tudniuli, hxncm érteniük i5 kcll izt, hogy lt szcmólyi állomlinyról titrtónó gondoskocIlis
sikeres tevékenységükallrpfclrétclc. I]cléjük kcll plántiiini lzt, htlgy írgy vczessók lz
llctvségckct, lrogy mir az alcaysóg mcgjelcnósc lhpján is mcgállapírhitó, bo,uy tlz llz
alc,,qysÉg X. Y. parancsook alegységc. r\íár a tőiskolin órzékelteini és trnitini kcllcne ezt,
hogy u egvcs fel.dafuikrt nem cgymástól clkűlönűltcn egymás után, szinre laborató-
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riumi könilmónyek között
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kell megold.rni, hrnem egyidcjűleg sok irinybóI törtónó

katonai élct nem szelektíl, h.rnem egyidcjűle1; ,,tlilalja" elénk t megol
dandó fcladatok sokaságát. Azt kell megtanulni, hogy a páIyakezdő tisztjeiok, tiszibcriihatás rneilctt.

lyetteseink ilyen körülmónyek

között

i§ talpoo tudjanak maradni.
A csapatokhoz történó beérkezés utín pedg napobb,aprht All farlítatti azol
nód:zertati fclAlszítésértNem a íeladataik íelsorolásáoak ismeretét kell megkövetelni,

banem azok megoldásának tartalmát, módszeréi körúlményeit. Ezt semmiféle továbbképzés,csoportos íoglalkozás nem oldja meg. Ezt csak személyes beszélgetés, kikórdezés, tanácsadís útján tudjuk rendezni. Erre a különbözó pírancsnokoknak, szakembereknek jdót kell szekitrni. Alapvctóen abból keü kiindulni, hogy attól lehet megkövetelni a íeladetok végrehajtísát, aki ismeri a íeladatát, és azt, hogy milyen módon Le azt
megolcilni.
. N]:h98y valakiben rz a benyomás alakuljék ki, hogy probléma csupán az alegységek szilrtjén telálható, ezérc térjünk ít síjjr terüIetünkrc.

a bevezctóben megáülpilottuk, hogy a hadtáptisztek helyüket, sz€repüket
_Már
megíelclóen betöItik, tönsek, alegysógek összekovícsoltsigi szintje öisszhangban van a
mcgrlrkulás ótr cltclt idóvel és r mcgoldott íelrdatokk.rl.
. Az elleoónés íolyamán nagy figyelmet íorditottunk annak a megáIlapitására, hogy
milyen módon vezetnek a PK HTPH-ek és szolgá.latfónökök. Megíllapitottuk aii,
hogy a vezetés szisztémája kialaL:ult, okmányolása, aktusai biztosítják r sikires munkirt.
Erezhetó azonban egy olyan praktika kialakulása, hogy megelégszenek az okmányolás
és_ vezeiési .kfusok elkésziiésével,a rendezvények megtartísával. A PK HTPH-cI feladrtot szabnak, számonkórnek. Kevés frgyelmét íordíianaka nekik közvetlenüI aláren,
delt szolgálati személyek szemléleténekíóimálására, alakitísára, kúlönöscn kedvezótlen
hltlisl vrn ennek, firtd tisztek és új szolgálrti beosztások rendszcresitése esctén. Eríe
:ol:,,k9i9 nrgyon kiícjezó példa: A dd. tórzsekben rendszeresitettúk a száIlító szo|tlihtfónöki beoszrást. A fehdetaiket meg is határoztuk. A mc,ghatírozott felarlatok tarilrlJllt megolclás módszerét azonban sem a htlt. közlckedési szolgálatfőnök, scm a <ld. PK
HTPH-ek nem értelnreztók. Mit hiányolunk tulajdonkóppenl Azr, ami nélkül a minő::q]_T""kl elképzelhetcden. Pl.: a szállitó szolgálatfónök egyik alapvetó íeladata: a
HKS_?
kapcsolatos szállitások, rakodások szervezésc, segítésc.Alrhoz, lrogy ezt
9: "A.í'
mcafclelóen vógre tudje hljtani, értelmezni kell azt, hogy ez a fáadat a dd. éIetébcá mit
jclcnt,_ milyen tart lma v.n. Hol, mikor, mit kcll rnegoldani, segíteni, ellenórizni;
mclyck az alapvetó ismétlódó feladrtok, s azok ismétlódésénck gyakorisága. Ha czt
nem tcsszük meg, ho8y követelünk? Enélkül tulajdonképpcn ninci is jogunk a kövctc,
lésrc, r;ert_ezíltal olyan sziruációt teremtünk, hogy még a
ió színdékri,fc3yelmezett
cmbert is kudarcbr sodorjuk.
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I-1.rstlnlil 1lroblí,mirvnl r ,'rlkoztunk a HTPH,ck tcvókcnysiglnck clcmzósc lbly:rmiin fiiis lcrülcrckcn is. Kcvós tigyclmct lbrclitlnlk l mcgoldlnLló tillrclarok érrclmczósórc. lilcgcn,.llinck rlrrtiik xz órtckczIctckcn vllri tllíIkozitst, 1lcdig mi§,cn hlr.sznos
volnr. It:t ]lúldirul vlrlamclyik zl'rszlóllj ólúrc új plrlncsnok kcrül, s bizonyos idij utlirr.r
PK 1-I1'PlI kczdcmónycznc vclc c,.qy tlrl;ilkozist, mcgbcszólést, ;tlrol úrtclmczni.r z.irz,
l<1lrlj illrr.ltillbizttlsitásávll klipcsollrtos lrcll,zctet, l parlncsnoki muokivll szcmbeni clvlirlisoklt. lr lrclyi slrjlittlssii8()kilt,5 azt ll írunkitrcndcl, klll)csollrttilrtist,lmcly ll lclhiltak(),
nyabLllr
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mcglcvii problémlik

mc,.qoldl'lsit-

r\ PK HTPH-ck ós szolgallllríóni;ki)k munkájuk folyam,in kcvósbé töródnck lrzzl[.
Irogy lrzoklt l különbözó
szolgirlrti személyckct, akik bcosztásuknál fogva közrcmú,
köt!nck l cslpltok hldtápbiztosirá5iLbxo, ícI.rd.rtlik megold:'rsárl kcllócn llktivizirljl'rk.
l]clc kcll órtcni cbbc Lr hadtáp lillománl,át ús az odl ncm rlrtozókxt is 1ll_ rlktárvczctók,
dosztiLly szolg1l;rnczctó, tclcpügyelerest 5tb. E vonitkozásbio kiemcltcn kcll fogIlrl

PK
kozni lt z. elllitó szpk.-okkd. E tckintclbcn lbból kcll kiindulni, hogy ók e
"z,
HTPH-ck". llycn teladatra kcil óket fclkészíteni, nevclni. Különöscn indokoljr czt az a
tiny, lrogy a zliszlótljak álral mcgoldandó íchdarok nlgyság:1 jcllcge igónyli l mcgfclcló
ónállóságot, Ehbcz pedtg tllan sztkenbutkt ul .t:iik:(1, &il kt'l1,1,1 ü4rI,1ő ijr.ilhjui!,
g, dlt,tti ttttiltlu t!u_yirríri A fcladatok sokirlinyúsigl és bonyolultsága etyrc jobben elórcvctiti azl az itónyt, hogy e g. z,-jekníl bókébcn is rcndszerbe kcll léptetni t PK
HTPH-i bcosztist. Addir; is rzonban goncloskodnunk kcll arróI, hogy az ellátó szpk.,
ok tcljcs mórtékbcn bctölrsók hclyükct, szcrepükct. E szempontból nólkülözhcrctlen
fclerilt rz clló, szllk.,i íunkció tartalmíoltk órtelmczósc, újraértcJnrezése,trrtalmának
ponlos meghiltírozása.

A

hadtlipcr:ysógek, -alcgységck vczctése, munkájuk szcrvezettsógéoek vizsgálatl is
is gondor kcll forditlni lrrl, hogy tisztjcink, tiszthclyettescink megónsók.r jól működó hacltápbiztositirs
al3pvclő lcltételét, e bitltápeorlgli ;1 1|,pl.ttj.qeL lztn,ezrll h!Lal_|.t!g! képezi. Ezért a
kórülmcnyekct, mcgoldlndó fcladetok,rt lrqyclcmbe véve renc]szerescn gondoskodni
kcll munkl'rjuk szcrvczctt§égaról. E tckint€tben fontos szcrcpük vln l h1.1táptörzscknck.
A szcnczó munkánál, a f-cllrdatok idóbcni mcghatirozísáníi, olyen szituációt kcll
tercmtcni, hogy lcgyen lehetósógünk a normílis munkára, a ícladerok végrchajtásirnrk

íclbivjl rr ligyclmct néhány kérriésre.Elsósorban lrre, hogy továbbra

hoc" tevékenységót, olyan
elóscgitósóre, Nepjainkban §cmmi ncm indokolja az
"ad
Irclyzct ki akulísirt, hogy c kapkodást az anylgok mozgatlisára vonltkozó apvetó szlblilyok berlrrl'rsánlk clmullsztlisirt eredmónyczzc.
Nóhány szó az r//rall: í,n,tí/!Ezzel a kelJéssel már soklt íogl koztun( mégis fogllrlkozni kcil c tómávtl és úgy kell értókclni, hogy e terülctcn még ncm alakult ki e kiv:inlr,
tos hclyzet, r\z cllcnórzés íormalitásárl vczcthctók vissz;r az ellirtás terúlctón jelcntkezii
problóml'rk, tovillbir társad:rlmi tulajdorr vódclmévcl ö§szcíü&t]ii gonriok, A szen,czcti
mó<lositirs kapcsirn idószcrű ícledatn.rk tckinrhetjük lz ellcnórzós rcndszcrónck ínckin,
tí:sút.mór,]osit:is:it, vrllminr lt tcrvczús j:rvitis;it,
Az cllenórzósck tcrvczósc a vczctósi okmirnyokbln rcllizirlóclik. Á killlkult tcrvczési rcndszcr alallvctőcn mcgfclcló, ennck cllcnérc teljrlkozruok nólrirny szólsőséglcl pl.:
egósz óvrc, nlprl rögzitvc tcrvczik a különbijzó szolg,'rLrti szcmólyck cllcnórzósi f-cl.rdlteit. Ez nyilvirnv:rló, hogy órtclmctlco munka. Az ellcnórzósck tcrvczósénél tulejdonkóppen ntulk úlj,íhtílkell kiin<]ulni abból, hogy az cllcnőrzós a vczctói tcvékcnysa:lj ahpvetó funkciói.\ mcly he jóI működik bizrositja a [clldltok követkczctes vógrchljtísát, a
jclcntkczó pozitiv ós ncgltiv tcndcnciák ir]őbcn [cll-cdósút72

l

r\z cllcnórzós tcrvczósénck u adon cgysig konkrét he\,zet elemzésére kell ahpoz(ltinil, amelycn t kötciezílcn elóirt ellenórzósi tilac]lrtokon túl lcl kell virzolni lzokrt l
tcrülctcket is, amclyck fclügyclcte llapfclrérelc lz ltlort időszlrk célkirűzósei cre,dmónycs
mc,.qvalósitisának.
Ezekb<ll kiinduIvl

lz cllcnórzi,s tcn,czésót lthllvctócn hlirmls tlrgoz<idirsban célklpcsolórlvl
szerű tcrvczni,
.tz összlcgyvcrncmi tilrzs clIcnrirzósi rcnclszcrélrcz.
Ey!.t:

tjt

ru iJr'itlLlt

frr/l t,nrLti

l)

r\ körclczőcn clóirt cllcnórzósckct (szolgirilti utlsitlisokbln clóirt kócelmck);
b) A helyzet clemzésc :rlrpjín mcgoIdandó liledltokhoz,rz cgyes alcgysigck hcly-

l

zerévc| kirpcsolódó c]lcnórzóscket.

Hthullru hell

ulclti

-

a munklrcndbc bciilesztett ellenórzésekct.
r\ kötclczócn elóirt ellenórzésckkel krpcsolrtos követelméoyek megfelelóen tisztázottek, ezért néIrirny szó az utóbbi kettóról.
r\ helyzct clcmzése ll.rpján, a mcgoldandó íclldatoklroz, az alegységek helyzetével
kapcsolódó cllenórzések alipvetó célji rz, hogy íctmérjük l mc5hltirozott feladatok
tcijcsítésót, biztosítsuk az aion idóizrkrr vonetkozó ellpverci felrd;tok teljesitését,

továbbá azt, hogy a lrelyzetclcmzés alapján megszilirrJitsuk cgycs rlegységek helyzetét,
Al:rpvcrócn ilyen fel.rdltokrr íoglll mlgib.rn: leszcrclis. bevonul,is clókószitóse. zászlóalj, százedgyakorlatok elókészitése, levezetése, népgazd.rsági munk4 x-y alegységek
helyzetének megszilárditása, társadalmi tulajclon védclme, kiképzésstb,
Az ilyen jellegű cllenórzéscket egész évrc, idószakra célszcrű tervezni az egyes szolgállrii szemólyekhiz kötvc, meghxtluozva, hogy ki, mikor hajrja végre ezeker ez ellenőrzéscket.

Ami a munkarenclbe beillesztcrt elleoórzóst illcti, hevonte célszenj tervezni. Dc ezt
is tcn,czni kcll, amcly llepvcrőcn az álrdinos rend finntartásít célozza é§ lehetósóget ad
rz idóközben íelmerült előre ncm lárott problémíktervszerű vizsgáIatára. I\{int alrogy
utaltunk rá, ezt is tcrvezni kcll, minrlen szolgáleti személyre szólóan konkrétan oem
tbgadható cl az, bogv lt munkrareodbc bc vltn állitva elleoórzésre az ido, Konkrétizílni
kell, mert csrk e, birtosíq" mcgíeleló tudatosságot. Áltdában, de ez eselben különö,

scn érvénycsülnikcllenc a "parancsnok hldtáphdyenes koorLlinációs szerepének. Ez
uonban csak akkor történhet meg, ha l plranscnok hldtáphclyette§ alrposen ismeri l
bclyzctet, lz ellenónóst végrchajtó tisztjeit ós tiszthclyettcseit. Az ellenórzésck tervezésót, ví,grcbljtását komoly alkotó, neveló, forrnáló tevékenységnck kcil tekinteni.

r\z érintctt csepltoknirl vizsgálruk azt is, hogy a hadtíp risztjcink mennyiben van,
nak szinkronban azokkal:r íolyamltokkal, rrmclyek r nópgazdasirgban lezajlanak. Az a
mcgílIlpítirsrrnk, lrogy a kczdcti lépéseket c íolyam;rtok harisvizsgallatárl m(gtcttók. Ez
,,r,inb,,n ncn,, cle3c,Űó, kíui,nrtor.ég.r központi scgítsi3 és orientiició annek órtlekébcn, hogy az e t;rülctcn jclcntkczó kcdvczó és kcdvczótlcn tcndenciákat kilr;rszníljuk,
illcwc kiiárjuk. N,tindcnkóppcn J'ontlt Lohu d kiiihbi;:í t,rcaatlprn ,?tít!,! it,tdn?z i tl
t,uta!/}i|l?llllltlis, úrptllitika, útti!*lz,ií, ftrín.,|(zt! ,J l!ll1,1lékok nlbili:,iLíw - JirdlnaL
Végezetül a hclyszínen szerzett tapisztxlxtok rrrr hivják ícl r figyclmet, hogy mind
mind a végrehajtó tagozatban ú;tthti ltll a nil,itgí nlufu ir,ili iglttlt, l veze,

a vezetó,

tósnck biztosit:rnil kell az alkotó akriv tevékenység kibontakoztasáq az olyan gondolkodás és gyakorlt mcgteremtó§él, amclyben prioritást nyer az ésszcrúség,az cgészségcs
türclmctlcnség a rneglcvó hiírnyosságokkal szcmben; a ícgyelmct, Icndct tcfcmtó tisztck és tisztlrclyettcsck mcgbccsiilése, s nem tűlik el l belcnyugvíst és középszerűségct.
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