
A hadtápvezetés módosult követelményei,
tartalma és módszerei

a csapathadtáp szervezeti változása nyomán
az,,ÁHKsz" időszakában

Sznel Jóutf ntlu 6 Illith furtlr ín,ttl

A Magylr Néphadsercg elvonuló sz.árazföldi csepateinak szcrvezeti korszcrűsítése
szükségszerúen m4ga után vonta azok részeként a hadtápszervezetcik integlilás útján
mcgvalósult módosulásár is. N{int ismeretcs, a hadtápszervczetek korszerúsitósc - szo-
rosan igazodva az összfegyvernemi szervezctek íelépítósóhez - vógrehajtást nyert. A
katooai szervezetek korszerúsítésévcl párhuzamosan korszenjsödtck l vezetés tcchnikai
eszközei és módszerei is.

A csLrpatoknál folyó munka, mely a kiképzés, a napi ólethez szüksóges fcltételck ós
eIóírt körülmények elsósorban a harckészültség íenntartásít szolgáljlrk, l parlrncsnokok
és helyetieseik a csapatok irényitásáblo meghatirozó szcrepct tóltcnck bc, dc tiladltai-
kat csak a törzseik összehangolt, alkoró szellcmű munkájával tudják crcdményescn teljc-
síteni.

Ugyanakkor arról scm szabecl meglelcdkezni, hogy a badtiptitztth a _íze]lliiku n
ntqáltoztltt Ai;riihnt|ry& ki;zitt c:lh aLkor ntlj,ik futi;ltuti, /:a túkutl:luik utljit, ntitljit lz
új könilményekhez igazírják.

A kirJakiton új szervezeti struktúrában és a béke hadtápvezctés jclenlegi gyakorll-
tában - a leszabályozottság ellcnére - több nehézség és problóme jclcntkczik, Eddigi
tapasztalataink szerint a csapatélct nlpi lradtápbiztosítísának irínyitíst, állendó tigyc-
lemmel kisérésq az csetck többséjóben nrrgyobb lchd:rtot jelcnt a PK HTPH-ek szl'r,

rnlrre, mint a különbözó gyakorlatok - Ieszablilyozott kcíctek kózijtti - metrcrvczósc,
mcgszervezése és vógrehajtisa. Joggal állíthntó, hogy a békc haclrlrpvczctósbcn néhány
lcóIeten elmrradunk attól a rug.rlm:rssligtól ó5 opcíativitlistól, lmcly lr lráborus veze-
túsre jellemzó. Az eddigi tapasztahtok azt mutltjík, hory c tcrülcrcn jclentós, kilknir-
zadan belsó trrtrlékokkd rendelkczünk, amclyek fcltirrásivll nlrgymúrtékben jlvítlrltó ir

hadtest (dandár) szintű hldtápvezetés hatékonysága, minóségc ós ercdményessége, E
tekintetben fontos feladatként kerül elótérbc a badtápvczetósscl szemben iimasztolt
módosult kóvetelmények fokozott órvényesítése - mindcn szinten a békc vczetés gya-
korlatában.
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A HDS csapltai szervezctének itrcndczósc és korszcrúsirósc soritn l stnrkrúrltvl-ti-

toztltlis íóbb célkitűzé§ci közé tirtozort - l tcchnikn és lútszirn lrossz:tbll tivú viszrlny,

lqos illandósitisának i.gényc mellcn - a ha<lscrcg 5zcrvczcti kcrctcinck. nlgysígirnlrk

rn-c8hrtárorott h.rrárok köótt mrt,islr. E célkitűzósck lcljcsitósc kllxsin a szervczcrck

bckijvctkczctt korszerűsitése mennyisógi és minósógi jlvírísíbln, a hlrrlművctcr (lrirrc)

kóvetelményeihcz és a napi élet allátási szükségketcihez jobban iguodó hldtipszcrvczc,

tck kialakitásában; az élet] működó- és tcljesítőképesség íokozásitbm, a vezetós korszc-

rúsitésében, a béke és hlüorus haduipszervezetck kózeiitésében ósszcgczhctók,

Az átszervezés kedvezőcn hatott l hcdtápszepezetckre, azok strukturájukban kor-

szerűek, megíelelnek az ellátandó - biztosítandá csapatok rendeltetésének, feladataiknlk

és bcnnük iestet óltenek az elmúlt évek során lelhalmozon jogos elvárások, a velük

szembcni igények is. Ezen túlmenóen szükséges kilrangsúiyozni, hogy az új szervczctck

létrehozásá-níl'alapkövetelményként lett érvényesítve r harci techoikli eszközök rdott
szervezetnél törté;ó egysé8e§itése, ami kedvezóen hat az ellátásra és kiszolgálásra egy-

arínt,

A hadtápszervezetekben végbement kedvezó szervezeti víltozások kezdeti ered-

ménnycl, poiitivan éreztetik hatásukat a hadtápvezetésben. Eredményeink mellen a

hadteit hadtáptörzsek szintjén néhány esetben é§ terúleteo mé8 érezhetó az alárendcl-

tekre való folyamatos ráhatás, az egyértelmú fehdatszrbás, alégrchajtís megkövetelésé-

nek hiánya. Nem egyfornrán kialaLult, kimunkált még a hadtest hadtáptörzseken belüli

célszerű 
-munkamegbsztás 

és felelósségvá]lolás. A hadtest hadtápíónók helyettesek

helye, szerepe sem ielieskörűen kiíorroit. A PK HTPH-ck egyszeméLyi. felelősségenck

erósödése Áelett még kiíorratlan az új ö§szetételű hadtest szolgálatfőnökségek szakmai

ráhatása alárendeltjeúre, a szakterület tervszerú elemzése, a tendenciák értékclése,

következtetések levonása, javaslatok kimunkálása, az eióljrirói követelmények "kiköve-
telésen mechanizmusa kialakulatlao.

L!,l átkhi iiik a vliltlaírlk főbb kikt,ísait a hatlkípteuésr, aLhar Luh az aljbbLtAbal
ö:szegezbetíh :

A hadtáptözsekben szervezett új beosztlisok, valamint a békc ícltöltóttség és a

hadtáp káderillom,íny minósé3ének bizonyos fokú javulilsl hatására csökkent a lcter-

heltség, megosztottabb l"n 
" 

hadtáp u"r"tó ílllomány tcherviselóse. Kezdetét vette iz úi

szerveleti sirukturának mcgíclelően a különbözó jogkórök egy részénck a HDS,tól i
hadtesthez, a hadtestektól i dandároklroz tórtónó lcadísl, Folylmllos:ln növckcclik a

lredtápvezetés operativitásx, önáIlóságl általírnos ós szakmd döntésck reálisen, l hcLyi

kOrülményekhez igazíwa keólnek melivalósitás.i. A szakmli vczctés közclcbb kcrült lt

végrehajtó trtgozathoz, mindez jól órzéke|hctó jlvulást ercclményczctt az alsóbb vczctési

szútekón. A funkcionílis feladatok nóvekedésévcl párhuzamosan a hrdúp szolglihti
személyek fclelóssége és kötelességci is módosultak. A korábbiakhoz viszonyiwa több

hadtápegységct, alegysi3et kell vezetni és ezzel párhuzamosln néhány fcladat nagyobb

hangzulyi krpott, viiamint újabb feladatokért vdó fclelóssóg is lerült a hadtápszolgáIat
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hlrtisköróbe. A két, vagy róbb hclyórsigbco diszlokilri caysógck hlcltlillvczctisc i,sszc,

rctrcbbó vilr. Nőtt l sicn,czct, czzcl párhuzlrnosln lr szllkm;li vczctii-cllcrrtirzó klpltci-

tl'ts is mcgoövckcrlctt,

Il.

t\ CS I\PATí I ;\DT t\P-V EZD7, EssF,l. JZlir\íó[N T Á\!^sz7l )TT
úJ sZ E Ii ú Kij I, E-í tjI-^íEN yaK. 

^ 
V Ez E,r Es 1,O/. y,,L\ í.,\ TliNl\K [t [,\ I E1- 

Es AZOK TARTAL,\II\ TüK(aDIN

-A csapatok szcn,ezcióbcn, életében tórtént változ:isok, a ni.íaytómc8ű hnditcchni

kjval való íelszcrclós, a korszcrű lradművelctek és ltlrcok megvivirsának clvci, azok

bonyolultságl álhndóln fokozó<]ó és az eddigicknúl maglsrrbb szintú kövctelményckct

támasztanaÉ a személyi illom:innyal szemben. Az clmúlt évck során egyirtclműen bebi
zonyosodott, hogy a Lövetelmények teljesitésót, a mindennapi élctben felmerülíj sokol-

dalú és bonyoLuli feladarok végrehajtását, a fejlódést és rz crcdményck további íokozá-

sát csak a hadtripvezctés minden szinten történó további és íillndó korszcrúsitésóvel
lcher eIérni,

Á követelmények a kitúzótt célokban fcjezódnck ki. r\ hadtápvezetésscl szemben

tirmaszron kóvetclmóny éppen az, hogy r mcghrtjrozort cólok.rt e vczctts, illttru a nze,

/lrrr rendelt szervezet minél nagyobb hatáslokkal vrlósits.r mc8. A nóvckvó kijvelelmé-

nyeket és a fcladatokat a csaparlra<ltáp vezcrü szcrvci csek úgy rudják tcljesitcni, ha a

vezető tevékeoységükbcn fokozottan érvén},esirik a korszeru vczetési elveket.

1. A filjlehlő kiiulrbnhrych ű d uiltozatt !lt!ll& 0 s. brh. haltiipuezllse gyaLarlat,íbal

,tz ÁHKSZ itlísu*,iku:
A halklt& L,an4r*0.!í.uib!z 4 tttcguilttlzatt t'tltinhh tt Aauátzíkbu i-í,í.!§zbú,íh: nőll

az irányirandók számq i tcnilcti diszlokáció szélcsedett, l laktanya- és helyórséeszím

virltozóan alakult, a csapatok szervczeti struktúríja módosult ful. e.-ból dd, len); ma

mig a feltöltöttsógben, i káderállomány minósógében jeleotós eltórésck vanntk, a had-

r".i ha,Jráptagozat új minósógként jelentkezik. A megvíltozott íeltétclek növekvó

követelménycket támasztanak a g. hdt, hadtápvezctés gyakorlxtában is,

Az általános és a krtonai vezetéstudomány elveinek a mcgváltozott íc]tétclcknek

1cgfac]9cn " 8;1,9.,:J, ,!,,:p":::tése gyakorlatáben ,tz 4l,íbbi killtintór-tLwk .rziiligL.t

ll'!lIi{llllll ,l: 
^nK)L 

h l l).Éll trLl l.)Ll ll:

A lrldrápvczetés ttLtpliiute!ntltt.yt az tltbtrlijzpolttti.t,íg, Az r tapxsztxl.tunk, hogy lr

hllcltest hacltip vezctó szcrveinek tcvékenységében egyre fokozottabban érvénycsül az

cmbcrckrólvlIó goncloskodís mcgvelósításárr, iz állomilny szüksi,.qletcinck jtvuló szin-

vonalon törtónó kiclégirósére irírnyuló törckvós. A hidtápbiztosílí5ra hozott dönrések

sorin figyclcmbc vcszik, lrogy szükséglctcik kicli3itósi színvonlh l szociirlis, kommu-

niLlis igényck mc3cll<lísának Irclyzctc közvctlen hatírst gyirkorol a szcmélyi állomány

politikai hanguhta llakull'rsárlr. ivíindcz mcllctt kicmclt jclcntósógű ós mcghnt:'lrozó szc,

icpe van e hidtápvczctósben a jó munkahelyi légkör kialektás.jtnak ós folylmntos ícnn-

tilriásánilk is.

A lsdtldípt:e*!l álhnlő kí,gelllte: mint követelmény indokolja r hadtest lradtípve,
zctés és a hadtápegységek (-alegységck) olyan szintú készcnlétót, amcly lchctóvó teszi



bármcly helyzetben a harckészüItségbc hclyczés hadtápíeltérclcinck és a fcladatok végrc-
hljtásának bizrositásál. A hadtápvczcté§ állandó készcnlétónck kóvetelményc e hldrcst
PK HTPH-ck és törzscik tcvékcnysógónck szcn,cs rószóvó, mindcnnapi íchd.rtivi vlilt,
r\íindezt igazoljirk n lcvczctctt különbózó szintú elórc tcrvczctt, illervc vírrlthn tbrmí-
ban clrcndclt czirirnyú bcgylkorlirsok ercdményci is, E tckioterbcn toviibbri is nrcghilti,
roz<i szcrcllc vln a hclyes egysógcs szcmlólct kirlakításirnlk, l lrarckószültség clrcndclr
szintcn tirrti§ir ha<ltápiiltételei biztosit'lsának ós íolyrmaros tovíbbfcjicsztésónck.

A h t,iprLzrt!,t u tlntijt.t,0.1 qtúuazl .kiKlzaÉ a lradrcst hídtiiptórzs szintjón kic-
melt jelcntósóge van, A gyakorlati élct bonyolu|tsága a tudományos igényű és mcglrll-
pozottsi'€ú vezetés megkövetcli a killakult elvck, rendszabályok ru8alm§, c{ayórtclmű
dkrlmazásít, amciy csak az érintettek - tudományos szemlélctű - politikii tudltosstigú
és elkötelezett munkájával órhetö el. A hadtlipvezetés fudományos elmélcti mcgahpo-
zás:r szempontjából a hadtest hadtáptónsekben döntó jelentósége van l íendszcrcs
tanulásnak, önképzésnek és az ezirá,nyí folyamatos kuratómunkának. Az r trpasztalxt,
hogy a hadtíp vezetószervek e területeo elsósorban a hadtest és alárendcltjei, valamint
hadtápjai szervczetének harci alkalmazisának, sajátos§á8ainak megismerósére, ,z új sz.L-

báIyzrtok, szolgílati utlsitisok tételeinek elsajátitására inínyitják a íó figyelmet. A tuclo-
mányos szemlélet a hadtest hadtáptörzsek tevékenységében abban is kifejezésre jut,
hogy állandóan keresik és k-utatjá,k az újat, az új elvek gyakorlatban törtónó megvalósitá-
siinak legcélravezetóbb módszereit.

A hddrápuzü{r íOlJanakírá7t azt jeleoti, hogy az alárendelt tagozatok és személyck
vezetésének, a vczetési tevékeny§égnek megszakitás nélkül érvényesülnie kell. A vczc,
tettség szünet nélküli fenntartása, az dárendeltcke való folyamatos ráhltÁ fő feltétcle
anoak, hogy a vezetés áltrl meghatározott folyamirt minden körülmény kózött végbc-
menjen, a célok megvalósuljanak. A vezetés folyamatossfuából termé§zet€sen ncm
következik az, hogy intézkedéseknek megszakitás nélkül szükséges áramolniuk az aIí-
rendeltek felé, de az információk beszerzésének, a pamncsok és intézkedések továbbitli-
sának rendszeresnek kell lenni, a fcladltokhoz, tervezés és elszámoltatás rendszeréhcz
igazított sorrend, bizonyos ,,algoritmus" alapján szükséges működniük. A hadtest hld-
típvezetésének ugyanakkor mindenkor készen kell lenni a váradanul íelmerüló felade-
tok vógrehajtása követelte operativ beavatkozásrr is.

Aht lápttze.ílöbbnálösszttcuínulhttaAllrszilánlha,a,V,ldlkttottkoocepcióhoz,
elhatározáshoz alapjaiban tartja maglit. Erre azért van szükség, mert az átgondolt munke
nélkülözhetetlen feltétele, hogy a hadtest hadtápállomlinya megértse és önm€ában tisz,
tizzl az elöIjárő döntéseit, sőt sttját dóntéseiket elöljíróik elhatározásíhoz, kóverc!
ményeihez igazitsák. Az általános koncepción belüI rz elöljáró módositó intézkcdósci,
rz rl.|rrcndcltek jelzései és r helyzetben belillt vlí,ltozlisok hatására gyrkrlrrr kell ponrmi-
rlni, móLiosítaoi a munklíolyr'matot, Azonban r tapx§ztihtok ,áin, ", -gil."r"n,
opeíatívan mcgvalósitható.

A tr:tt6 rnulnturlgtl kifejczósrc jut abban, hogy a íelelós személy gyorsan, iitgon-
dolt:rn kópcs mcgállrpít.rni u esctlcges vjltcrzások szüksó5cssógit ós irinyát. (,s:iz ú|
lrelyzetról gyorsan tudja tájékozt.rtni beosztott:lit. 

^ 
hadt;ipvezetés rugrlmltssirgát a szi-

lárdsággal együn lehet vizsgilni, mivel l kettó szoros dirlcltikus cgysigben vln, amcly
azt jelenti, hogy - a korjrbban hozott rlöntés következetes végrchljtásl mellett - l ha<l-
típvezetés képes l kialrkuIr helyzcthez, mcgváltozott körülményhcz igazodni, indokolt
es€tbcn új döntést hozni. Ugyanekkor a rugalmasság nem jelentheti a kapkodást és a
feladatok végrehajtisiiník túlzott lcegyszeósitését.
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A lrzlr!í o\!rorj|i/!.í.kt cslk a helyzet íIlandó ismercte, a céIok, íehclatok vil.irgos
meghatározása és értclnrczésc dlrpján lehct crcdménycs. Az operativ vczcté§ feltótlen
jellemzóje a hclyzet gyors áttckintése, az clemzósi és dönrési készség magss szintű kiíci'
lc§zlóse, a hatírozonság és u intézkcdósck gyors kiedlisl. Bcbizonyosotlott, ho.qy t
lrirdtcst hadtírptörzseknck az opcratív vezelés fcltóteleit mlir l tervezós időszrrkl'rban
szükséges |étrchozni ir céklk és ícl;rd.rtok kiirültckinró mcghaclirozlisával, rrzok teljcsitési
lelrótclei megter€mtósével, a mc5,valósitás lcgcélszcnibb módszereinek ós rcndszcreinek
kiallrkitásírval, Az a taplrszt lt, lro61y lrl az évcs felrdttterveket ltz átgondolt§irg, x kövcr-
kczetesség és kelló előrclátás jcllcmzi, akkor a lravi feladatok végrehljtirsa sor.in ncm
indokolt sorozatosln pótintézkedésck kiadásl

A megváltozott fe|tételek tükrében a hldtápvezctésscl szcmbcn rámasztott
növekvő kóvetelmények és ezirányú kezdeti tapasztalatok kifejtésénél ncm törckedtúnk
l tcljességre, csak r meghatározóbbakrt emlitenük. Azonban nem hagyhrtó figyelmen
klvül a hadtest hadtáptönsek vezetési tevékenységében a minóségi követelmények
tekintetében a magas fokú szervezett§ég, az alkotó kezdeményezóst segitó lé8kór, a
komplex vezetói szemlélet, a célok, feladatok egysé8es értelmezése és végül, de nem
utolsó_ sorban a vezcté§ politikai elkótelezettsége sem.

)szeslgűen ntgátkpíthatl, hogy a jól szervezett, maga§ §zintű hadtápvezetés fó fel-
tétele, hogy a hadtest hadráptörz§ képes legyen az eseményeken úrrá lenni, a célkitűzé-
sek és a fó feladatok megvalósításárir összpontosítani. Ne az események irányítsák a
vezetói tevékenységet, hanem a hadtest hadtáptöns befolyisolja az események menetét,
az alárendeltek tevékenységét.

2. A g. hdt. badtápleutí:e fojanatáttaA elenei és azok tartalna:

A hadtápvezetés rendkívül bonyolult, ös§zetett folyamat. Egyetlen vez€tó sem
engedheti meg magának, hogy tevékenysége során sablonos megoldásokat alkalmaz-
zon. A vezetés egyes funkciói azok a tevékenységek, amelyek a szervezetben a vezetés
során pontosan meghatározott és elhatárolt feladatok végrehajtására irányulnak, Az
egyes funkcióknak szervesen bele kell illeszkedniük az adott szervezet múködésébe.

A hrdtest hrdtápvezetése szcmpontjából az infornliciómh és a tájlAoztanfu reulszcré-
nk az alábhi kaunlnűltku kell kielégiteni: megbizhatóság, idószerűség, szintnek meg-
felelő mélység, visszacsatolhatóság. A hadtest haduiptörz seinek megfelelő információ-
val kell renclelkeznie az alárendelt hadtápegységek (alegységek) helyzetéról, a megsza-
bott feladatokról, a vezetó összfegyvelnemi tórzs kóvetelményeiról, az elöljáró hadtáp-
tórzs célkitűzéseiról. Az információ forr.ísok köre rendkivül széles. Az információrend-
szer által biztositott adrthalmu összesítés, elemzés nélkül azonban nem sokat ér, A
jelenleg mcglevó 

'BOA-rcndszer" 
mechanizmus kielakult, crcdményesen funkcionál. A

továbbfeilesztés€ nrpjaink kérdése, mely az lBNí kompatibilis mikroszámítógópek tele-
pirésével megoldást nyer. Ezzel mcgtcremtódnek a feltételei a HDS, hdt. hadtliptönsek
gép,gép kapcsolatának, az információk t€ozatonkónti szelektivitásának áramlási ideje
csökkentésének. A szolgílati ágak által vé3rehajtott rend§zcres elemzósek lchctóséget
biztosirantk a tendenciirk felismerésérc, az okok feltárására és a további clórelépés érde-
kébcn a íeladatok meglratározásáru.

A terruzti a hldtápvezetési tevókenység alapji. Ezórt el§őrendű követelmóny, hogy
a tervek reálisan, megalapozottin, a formalitást keűlve kerüIjenek kidolgozísrt Az
alapvetó terveket, vezetési okmiinyokat és azok tartalmi követelményeit a CSHSZ l.



rósz voniltkozó fcjczctc ós pontjai rartxlmizzák. F6y-ety célkitúzés bármcnnyirc mcglllr,
pozott ús rcilis. cslk,rkkor vllósul mcg, he tórbcn és idítbcn kclló konkrótsátgll hlrt:i-
rozzuk mc.q l cól clórésór biztosítt'l részfillr]atoklLt ós lzok vigrchljrásinlrk tilclóscit. Á
lcrvck kidol.qozísirnlil tijrckcLjni kcll l tirmijr, cgyónclmű, vilá.qos nyclvczcrrc, l'rttckint
hctílsi,.qrc, ko<lrcIinlilrsli.qr.r, czórt clórérbc kcll hclyczni :r grlgfikus rncgol,J,isoklt.
Kiivctkczctcsct] ós hlrékonylrbbln kcll .rlkllmlrzni lt bókc opcrltiv lrrJ;rttilri rcndszcr ós a

szlimitílgópck iltll nyújtotr lehcriisi,gckct is,

t\ *ru:tll fiEllhl,ilt: t fclldatok lolt,lrmatos rcndszcrét, lt tcvékcnysi,g szcnlilyck ós

llircncicltck kijzötri szétosztlisit, l lciirdltkórók meglrarlirozislit, az cszközök, lrrvlgi
kószlctck cso1loltositísát, l mechlnizmus bclsó szlbilyozáslit órtjük. A szcrvczés ahrt
egyrészt l nlpontir jclcntkczó fclarJltok cgysi,.rlqs rcndszcrbc íoglalás;ir, szebáIyozott
mcgoltJlst, mlisrészt a tervckbcn íoglalt fclaclatok végrchajrisinak mcgszcrvezésót ért-
jiik, Ennck sorín l vógrehrjtás megszc.vezé§e is slj;'rtos módszereket igényló módon
történik.

A lracltáp vczetői munka egyik leglénycgesebb tény.ezője d ltillr. elsórcndű vczctói
tcvékcny§ég. Tanalmirnlk lényege annak meghalirozása, hogy mit, mikor, ho8yao,
mivcl és milycn sorrendben kell elvégezni. A megvllósításhoz itz adott kérdóshcz szük-
si3cs rónyismerct és megíeleió döntósiharískör nélkülözhetctlcn. r\ h:rtáskörök átruhlr
zisl - llzaz a dönlési körök alárcndeltcknek törtónó irtldirse - e döntéshez szúkségcs
elegendó ismeíetanyag nélkúl az együnműködés hiányához, szervezctlcnsé8hez, Zűrzil-
vlrhoz vezet. Níindcbból az is nyilvánvlló, hogy az ósszes vezctósi lunkció terén lcgki,
emc]kedóbb szercpc a döntósnek vin és valamcnn},i cgyéb [unkció tulajdonképpen czt
szolgáljl, s ezcket figyelcmbe kell venni, Ezek közü1 a 1egfontoslbbak: az elöljáró kóvc-
tclményc, l végrehajtás lehetóségc, il vagrchajlók szcméIycstuhjdooság srb. A döntós
lrariskilrét alapvctóen a Szolgálati Szabílyzat és Szcrvczcti i\íúkö.Jési Sz;lbílyzat tartal-
mazzík. Nlinél mlglsebb a vezetói szinr, annál több a kczdemónyczó jellcgú döntós. A
Szcrvczcti Níűködósi Szebályzatokbenm kcll törckcdni, hogy döntési haúskórük min-
<lig azokn,rk l szerveknck lcgyen, amelyeknek birtokábm van l döntéshez nélkülözhc-
tctlen inloro]liciónrennyisé{.

A ftladdtr:llúlt az alárcndeltek részére a lredtest PK HTPH és törzse kikópzési
évrc htdrápintózkedésbcn fogalmazza mcg a lehdttrew sz§veges része alapján. A gyi-
korlrt lzt igazolja, hogy szükséges a felaJ,titerv ús i hjJ tipi?r rezkedé5 ety§éges órtclmc-
zósc és végrchljtísa érdekébcn a g. hdr. PK HTPH-nck evénkónt egy ;]krlommal had-
rápvczctói értekezlctet levezctni a pxrancsnok áltll rrrtott vezctőiértckezletet kövctóco,
azzel összchlngolt idópontban. r\ csapltok minricnnlpi tcvékcnységévcl, a hadtápgiz-
dálkodlis irlinyitásával összcíüggő, lz clóljárótól órkczó intézkc<]ések vigrchajtásánlk
biztositlisárl célszerű idősztkonként összcvont lrlclr{lintézkedésr kildni. Az opcrltív
íciildittokrx, vl lmint u lláreodclr bldtipok rrcm tcljcs körér órinró kórdésekrc rövid
úton, szóban, góptirviraton, vlgy lz iityvitcl rendszcri,n kcrcsztiil cólszerű intézkcdni. r\
hlvi munkl, ós cllcnórzósi tcrvckbcn rögzítclt fclaclttok vi,qrchajtírsl érclckébcll
h.rvonr.r cgy llk;rlommal l bidtcst hildlalptörzsbcn szolgálatűnóki értckczlctct szüksú-
gcs lcvczcrni. .t\i ltct ftl*latl:dk kLnt } lltllr .íh:rtli ülííluli. mindczzcl biztosíwa u ni;i-

rcntJclrck önllLl>silgirnlk növckcdósét, r\ jogok lclcllislr.r dan<l:ir hadrliptiirzsck szintjirc
azt is jclcnthcti, hogy óvközi részlcladrt ncm kerül szlrblilyoz;isr;r (1>l. cR),gy.t\orli. htlll-
tlipbiztositásínlk megszcrvezése), de szóbxn, tclefonon, géptliviraton jelcnrésrc kötclcz-
zük a kószcnlét elóróséról, a íeltdlt vigrchajtása clókészírósónck hclyzctéról.
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l\: lo,ii/ínű*iiL:,t ],rezctói tcvókcnysagcn bclül l tcrvczói és l koor<lináló funkció-
blrr fijczódik ki clsósorbln. Együ|tmúköili,st kcll mcavlrlósítlrni elsósorban lrarcban, dc
,l vczetés nélkülözhctctlen íclrótclc békc idószakblrr is. A hldtest tórzs szíérirjiban sok
új szerv szülctctt, minclcz l koribbilkt<il mir_s egyiinmó<ióst igéot,cl cél- és tltrtltlom

vonatkozásilbirn. l\z cavüttműki>clóst ctliponkónt, murrklf:'rzisonkónt célszcrű mcgtcr-
vczni, mcgszcrvezni. l\ lratltcst lrlr-ltirpvczctés gyakor1.1lilbxn ,,tz ú1l)ttLtt:Llt kcittltt:lt,tt:ii
LK) iilln1lliil/.tl kcll mc,qvalósitlni, l1z olyan tcvókcnysi,q, lmcll,rrck során :r fclrcl:rtot

tnc,qlrarlirozó vczcrií l íchdlt crcclmónycs tcljcsítésc órclekébcn kcz<lcnrényezi az c,gyütt-

múködóst minduon nrás feleiijs szcmóll,ck íclé, lkik ncki nincscnck direndclve, dc a

cóI clérósc szcmpontjlibtil kózrcműködósük nélkülözhctctlcn.

Az elltl,ítzí.r úrjltn kcll mellgyiizódni e megszlbott íeladarok vógrchajtásirról, l sajít
irányító tcvékenysóg h.rtékonyságitról, l vógrclujtás kövctelmények szcrinti megvalósi-
tásiról, lrz esetlegcs cltérés okdról. Az cllenórzós rcndszerét, követclménycit, a haté-

kony levezetés módszereit szirmos rendelkezés szabályozzl. Ezért csak néhány lényeges

kórdésrc szeretnénk ráirányítlni e lLgyelmct e tcrül€tcn. ElórebocsalNa azt 
^ 

téoyt, b0!,|

i d blllk.ít harlhi\rörznh linl!:rlt, tzztl pátbttLtma,uttt dz clltlúní kaPtcittis i.r ntgttiiaehr

Jlt. Az el],coőrzés mcgíllapító és énékcló tcvékenység, A vizsgált területen a van állapo-

rot kell hasonlitani a kóvetclményekhez, majd a különbségck kimutetásl után l tények-

ból lehet a reális következtetéscket levonni. Áz ellenőrzést mindcn esetben követni kell
a tap35ztalitok írásba foglalisínú és a szüksóges intézkeclések meglételének, a felxdatok
megszabásának is. Az a tapuztalatuok, hogy a kapacitásnövekedés ellenére szúk
kcresztmctszetként jclentkczik az clóírt kötelezó ellenórzések végreheitása a badtest
lradtáptörzsekben, Az érvényben lcvó szrbályozás szerint kétévcóte íeiügyeleti ellenőr-
zést kcl! végrehajtlni az alárcndclóteknél. Mindez azt jclenti, hogy minden hónapbrn
egy alakulatot ellenórizni keil átfogóan, A jclenlcgi feltöltónség mellett ez jelentós túl-

munkával, idó- és cnergiaráforditírss valósítható mcg a követelmények szintjén.

A hadtápvezctósbcn a l.lplszlildlOA fbl\nndtaí á ehiítíí, clenzlse, ls hasatrl,íli,w íoa,
tos szeíepct töh bc, A tapasztalatok közreaclásának számos módja, ieh_etósége van, csak
bátran élni kell velc, A módszert]ni bemutatók is ezt a célt szolgálják, de csak akkor
eredmónyesek, ha a vezetó tórzsek következctcsen megkövetelik a bemutatott módsze-
rck alkalmazását. Siinos c tekintetben sok a kívínni való, a módszertanik még teljes
órtékúen nem töltik be hclyüker, szelepüket, a belektetett ráíordítás nem minden eset-

bcn térül meg r jobbitís, elóremutatis és hasznositás igényével, E területen fokozottabb
úrcmbcn elóre kell lépni a jövóben.

A vezetési íolyamlt egyik lótlwcs rlme a niníittl. M|a<]ez a,bcosztottaknak, az alá-

rcn<]elt szcrveknck és vezetóiknck folyamatos, rcndszeres értékclésében jut kifcjczésre,
órvcndctcs rény, Irogy clórclépés törtónt a minősitósck rcalitáslrban, a tutirlmi színvonal
nóvclésében, a SZÜ rCSF von.tkozó intézkedésében megszabott kövctelményck érvé-
nycsitósúbcn.

3. t\,ql. (hA.) lauűrrll. fal,rtnruli ,l,tttl,írtlk (q:lgrk) hatlt,íllttzu!,v fblldultkuk
Llurci is azah brlalml:

A hadtipvezetés íolyamatinak elemei e cslpatlradtirp alsó tagozatában is teljeskö-
nien megjelennek, a tartalom azonban, a szintnek mel;felelőcn változik. A teljesség
igéoye nélkűl azon tcíületckrc szcrctnénk úirlinyítani a figyelmet, amelyek a szervezeti
viltozás kapcsiin a korábbiaktól eltérócn jclentkeznek,



i\ tlln<llirh:rdr;ip szinrjín.,t u,tlli r r:rtllrlr: sziiksi,qcs opcrlrív infbrmirci<ik ;r lcaló,
nvc,,gcscbbck. lizck nlprlrkószsí,r;c, lritclcs:;í,ge bizrosítjl lrz opcr:lriv intazkc(lósck rcilis
kilrtllisár.

r1 /r,r,tr:rlt mccblnizmrrsl, okminyrcndszclc ncn] villtoz()tt, dc lr llclsíl tlrrtllmitnltk
tijkólcrcsitósóvcl cl kcll órni l nlrgyobll clilrclit1-lsr, - czliltrl lt zirszlt'llrlj tlt.qozltt is cIílrclli-
tt';bbá v:'rlik - iz l]ll)vctai t'illylmlltrlkrl vlrló jobb konccntrill'lsr, mc,gclózvc czzcl x rcí,
vcn iclűli fclil(htokit. i\ ti:rnd:ir szintjón úvcs lcrvczós vllósLrl mcg ús lrltt ltónl1lonkónr
pontositjik l fchdrtoklrt. N[indcz r]inrmikus tenczói munkirt, folylrmltos n;tprakószcn
tllrtilst ós €]órcilitásr ig|oycl. ,t\.t:Lttrzi,Jxll lz új bcosztlisok rcndszcrcsitósónck hltisitrlt l
munklmc.tlosztis egycnlctcscbbó virlt, és l szálIitirsi lcllrderok szlkirirnyitisl is mcjvll,'l,
sLrlt, A rlandár PK HTPH vezetői levókcnysi,gébcn iL napont,r mcghozandó alkelnllzó
jcllcgű lihli.ttl e meghatározók,

l\ Jilallrztki,t tckintetében mcsszemcnócn órvónyt kcll szcrczni e szóbcli p;rrlro-
csoknak, intézkedéseknek ir nxpi éler íolyrrmin, ..]e nem _sz.rbld me.gíclcdkezni hlttár,
idóre történó végrchajtás következetcs számonkéréséról. Irirsos íormíban lr rehdatszx-
bás rendszcre kialakult az ítdolgozott l00-as perancsokban, l napi parancsokbrn. Az
éves hadtápíeledatok egységes értclmezése és végrehljtásl érdckében hldtápriszri, tiszr
hclyettcsi írllominygyúlést kell levezetni_ Az elórclépés érdekében cólszerúnck látszik a
béke vezetési okmányok rendszerót - e csökkentós igényévcl - az alakuletok sajátossir
gainek megfelclóeo (önílló gazdílkodó, uta]t, LHTP-ban múködik, kihclyczen cllátó
részleg, laktanyaszintú ellátást végzó minimílis utalt létszímmal) felülvizssgálni.

Az tniittrl/'iAlilljt az SZSZ t04, pontja is követelménykónt állitje, miszerint 
"A 

dd.
(czred) parancsnok hadtáphclyettcsc íelelós .... a csapatg]zdálkodís meghatározott
dandá,r (ezred) szintú íeladatainek összcbangolirsirért.' , .. . Ez a követelmény konkrót
együttmúködést ós a sxjátos koordinirló tevékenységet igényel elsósorban a küIönbözó
alárendeltségú szervek egységes íclkészírése, a h.rdtápgazdálkodás komplex követelmé-
nvek szerinti irányitáse, a személyi állomány élet- és munkakörülmónycinck javitása, u
üdüItetés megszervczése, az anyagmozgltás, -szállitís és ,tárolís, a gépi adatfeldolgozás
reréo.

A hadtáp btlső lhnítzútl gyakoriságának nóvelésc ós hatókonyságínak jevítása
egyértelmű követelmény e szervezeti változás kapcsl'tn, Kiemelt jelentóségű l munkatb-
lyamatbl épitctt hadtápellenncórzés, valamint az állapotért való f'elelósség elvénck órvé-
nycsitóse a dandárok szinrjén.

Á hadtápfeladatok végrehitjtísitról x dindár lradtáp szolgíiati személycknck óvcnte
cgy alk.rlommal kózvetlcn szolgíhti clöljárójuknirl szóban bt:z,ínohl jthní.ttkell tcani. A
beszámoló jclentés tartalmát a Cslparhadtáp Szllbályzat 282, pontjil tarillm3zzl_ tríillLl-
czen túl a Dapi munka folyamat;iban ll dxndír lradtirptörzsc szintc mindcn nap bcszli,
moltat, cllenórzi a mcgszlbott fclad.rtok kóvcrclmónyck szerinti vógrchejtásirt.

A: űnlittti.t ls ntiúílíh:l hclyc, szcrepc l dlnditr badtlptltozatban közvctlcncbbül
jclcntkczik és róvidebb idó llart indokolt, hogy mcgvalósuljon l hadtíp vezctósi rcvé-
kcnysóg színvonallinlk jlvitiisl, mllgxs szinlen tartilsa órdekébcn.

lII.

A C|APATHADT:\P VEZETESI l\lÓDszEREI Er §TILUJ^
A cslpathadtáp vezctés módszcrén azoklt lz eljárások;rt, órtjük, mclyck a hadtip-

vczctós elé állítot hasonló kóvetclmónyek mcgismétclhetók. A ludtlipvczctós módszcrci
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tehilt il hi(Itipvczctós eszközcinck mcghiltározort $yújicmanyót jclcnrik. mclyckbiil lrz
.rclclrt bclyzcrbcn elk.rlm.rzhllró cljlirisok Llz i.qónynck megfilclócn..kicmclhcrók" ós
.rlkllmazlrlrttik.

l. t\ PK I,I'tPLI htllL..t:trtll ,t 1,1,t,lttr! r,:Lt|nlr . i l!lll,jilL:r i.l h,ll,il{i;].iI n:lí:o.1i,llJi:-

A g. hdt. PK H'I'l)H lrciyót, szcrcllór, fclcl<iss(,qót ós ki)tclcssi,qcit lr Szolg;illrti Szl-
blilyzlt szclIcnlébcn készitctt Szenczcti ós j\lúikó<lisi Szll.l.'l11,zltok rijgzitik. i\ g, lrdt,
PK HTPH l hdr. PK-n.rk közvctlcnülllírenriclvc Lliztclsitjlr lz cgyszcnrilyi 1llrrlrncsnoki
rcndszcr érví,nyesülésúr, l bldtápszolgiht rcvékcnysixúbcn;rnnltk kiizvcrLcn cgl,szc-
múlyi vezctlijc. A hdt. PK h.-ck kjvétclóvcJ szolgil.rri clöljlirilj.r ir hltlmúvclcti-hlrciszati
rnlgrrsabbegysóg cgész szcmóll,i lillomirnyirnlk. r\lirrendeItjci irlinyibll llz cgyszcmólyi
peraocsnok hltáskörét gylrkoroljl. Ez a mlgls katonlti jogirllirs:r be<>sztlisnak mcgtilclő
poiitikri katonai és szakmei lelkészültségct, a ícl.rdarok vigrchajtásibln nlgy önállósá-
gol, vezetói jcllemvonitsokat kövctcl mcg. A szervezeti korszcrűsités §orán néhány fcl-
.rdat nagyobb hlngsúlyt klrpott és újabb fcladarokért való fclclósség is kcrült i hxt:lskö-
rébc, mint: a tírolótór-gazdálkodás, enylgmozgatás irányirásq az anyallqaz<lálkodás
szitnrvitclónck, a tópi ldatfclclolgozás rendszerénck mcgszcrvczósc szabirlyozlis.t, .t cs.r-
papihenók tcvékcnységónek irinyitása; az üdiiItetés megszcnczése ós x kerclek closz,
rlisa; l hdt. törzs és az alircndelt egységek szociális ós kornmunális ügyeinck képvise-
lete;

A g. hdt. PK HTPH irinyító tevékeoysóee részben közvctlcnül a hadtáphclyctte-
sck f-elé ígazari, funkcionirlis vonLrlon, az elöljáró parancsnoki irányon kcresztúl az adott
plrancsnok felé a tórzsklr szerepéból kiindulvl lineririsln valósul meg,

r\z eddigickból is következik, hogy l hadlest hadtalpvezetés iól kidlkult mcchaoiz-
musiinak ló f-eltétele a íclclóssi3 és hatáskörók célszerű closztise, ponros megharirro-
zása, és elhatároláse. Ez ut jelcnri, hogy l hacltesr hldt{lti}rzsön bclül az lrlt iinosan
metállapitort kötcimck mcllctt a helyi körülméoyck figyclcmbcvétclóvel a Szervczeti
Níúködési Szlblilyzarbrrn cgyértelműcn rögzítve vannak az lli, és fólórcndcltségi viszo,
nyok, a íelelóssig területci, lz illctó szolgiltti szcmélyck rendszetcscn adódó konkrét
ícladatai, a ic|Ldatok vigrehljtásához szükséges hatískör illctókcssóg és íeltérelck meg,
határozíslt. Kicmclten lbotos l jcIentósóge - az új beosztísokrl figyclcmmcl is - a ivíun-
kaköri Lcirlísok kóvctciményeklrez, szabirlyzatoklroz igezított, gondos elkészitésónek.

. A hadtcst szolgállltíónökök hxtáskörével kalrcsolatben az cddigi gyakorleti tapasz-
ralatok alapjlin mcgállitpítható, hogy az alárcndclt magasabbegysétck t'cló rendelkczési
jo_ttal cslk kivételcs csctckben lehctrrck íclrulrázva, ha vll,rmely íontos íclrdat ezt szűk-
sigcssé teszi. Ugyanakkor a Szolqáhti Szablilyzarban biztosított szlkmai jogok mcllett
tclülbirliló jogköniknck kcll lcnni, a g hdt. PK HTPH ícIó - l fennlilló rónilclkezósek,
intózkeclósek konkrút alkrlmlzásávll - clutasító, vagy cgyctértó jlvlrslatt;rl szüksógcs
élniük, Emellett az alárcndc]tck lzonos szolgáhti ágai íclé bcszímoltlt:isi jogkörük v;n,
l pontos aLlatszolgáltatírs ós tirjókoztatirs érrlekében az liltlláoos hadtillvczetési rcndcn
bclűl. Tcrmószctcsen rcljcs szlkmai ellcnórzési jogkórrcl rcndclkcznck u adort szolgi-
lati ri8on bcliil, és órvónycsírcni kcll rz,,cllcnórrc ruházott" különlcgcs jogoket is. lríin-
dezek mcgvliósit.:lsával szaknrd von;rlon tchcrmentcsithcrik a hdt. PK HTPH-i vczc-
tést,

A iadtipvczctós szcryezcti ó5 módszcrbeli rcndjén belül szükséges szólni a helyet,
tcsités kórdéséról. A tapisztilatok azt bizonyítiák, hogy a h;rdtápfőnOk-hclyett€seÉ (l



hclr. hadtáp tcrvezési doszrályvezctók) felad:rt értclmczósc nem mincii.g cgl,önretű. Az
bizonyos, Ira l hclycttes munkakörc, íclclóssóge, t h;rdráp modclljóbcn v ó clhclyczisc
nincs szigoruen clhatárolva, s lra ncm tcszi tcljcscn mlgírévl'r l lradtirplrclyctrct vczctisi
clr;ondollisirt, illcwc ha ncm rcndelkczik l szüksóges önírllósi1.1llrl, mindcz szl'rmtlrlln

súrlötI:'rs okozt,jlr lcIlct.
A bdlt,í|Jihikbú,últ.f vonatkozirsitbiln llllpkiivetelmi,nykúnt modcllczhetó lclclős-

s(g, jog- és hltáskör vonatkozís;lb.rn a Szolg,il.rri Szabirlyzlrtbln l PK H.-rc és TUFrc
vonatkozó pontok órvöZctc tcrmészctcscn l mi szlkrcrülctúnkrc vonltkozó sirjlito§sar

gokkll. !\!ltti,nrtihtt az alábbilkban összegczhető: .r hlrdtóptórzs munkájinlrk mcgszcr-
vezése, a harckészültséggcl, mozgósitíssal, a vezetés rendjóvcL, l hldtipkiképzésscl, u
ellenórzéssel kapcsolatos tervek és okmányok kidolgozirsinak ir:'rnyítísa, a hldtápgaz-
dálkodirs komplex feladatainak koordináliisa, a hadművcleti és fcgyverncmi tórzsckkc|

való együttműködés végrehajtá,sa, a PK HTPH dóntóseilrez szüksógcs ldrtok előkószi
tése, naprakész állapotban tartása, a hadtápbiztositás terén íolyó gépi adatfeldolgozás, a
tudományos kutatómunka irányítása, a hadtáptórzs ügyvitelénck e]Ienőrzése_ A vázolt

munkaterület alapján a felelósséget és kótelességcket a Szcrvezési és Níűködési Leírás,

bao szükséges részletesen rögzítea|. A *nezí ala:ztáfi kladata is igen széle§ körúvó váll.

Áz alosztályvezetót célszerű, ha közvetlenül a hadtápíónökhelyettes iríoyitja" ezált.rl is

egyenletesebbé válhat a munkamegoszús és leterheltség.

Az eredményes hadtápvezetés alapja hogy a vezetó beosziiisáoak elfogld;isa után

tökólesen megismerje a rábízott szervezet feléPítését, ös§zetótelét. Ebbe értendó az

e8yes szervezéti elemek rendeltetése fó feladatai, a feledatok végrclrejtásának Íeltétclei,

saiátos körülményei. Ennek elmulasztása bizonyos idó után kurjarcokhoz vezet, me8,

kérdójelezi az adott szecvezet rendeltetésszerű íeladatainak eredménycs tel'e§íté§ót.

A hadtest-hadtáptórzsek r szervezeti változísbóI fakxdó sajátos vezetcsi és ellenóí-

zési feladataikat alapvetóen helyesen értelmczik. Tórekvés tapasztl ható az alárcndclt

egységek hadrápjai differenciá]t elszátnoltatására, tevókcnységük operativ irinyitás:irr.
Kevésbé érzékelhetó elórelépés az ésszerú munkamcgosztás, a szcrvezeti változás szak-

mai hatásainak íeltírásár;-, az úlszerű módszerek íltalánosítása tcrén. Vezetói tevékcny,
ségükben még nem kiíorrott a több helyórségben levó egységek szlkirányításirnak
módszerei. A megosztott helyórségben diszlokáló ellátó ezredck tekiotetében §em ala-

kult ki teljes értékúen a vezetés rendszere, mechanizmusa.

2. A PK HTPH htja, wftpe a Lllzulb l,(z!tír!bu a Jill|íttill íl llat,i,tlii|iiL dlíll,i ilsz,
táíll

A dandárparancsnok hadtáphelyenes helyét, szerepét, jogáIlirsát a SzolgáIati Szl-
bályzlt egyértelműen szabályozzl. Tevékenysége bár különbózó mértékbcn, szintc min-
den tcrületére kihat l csrp,rrólctnek.

Á követclmények megvalósitásl ncm a vezctó részére bizto_sitott jogoktóI, hlncm
slját cmberi tulajdonságaitól, vezetói alkalmasságítóI [ügg, lmit a gyakotlati élct tlpltsz-
talatai is bebizonyítottak.

A beosztásban új PK HTPH-nek szcrény, cle httlrrozoit magltutlissel fil kell
nóoie a beosztíshoz, támaszkodva a parlncsnokhelyettes scjitsé3órc is. Az irányító
tevékenysége kelló minóségű megvalósitásábln döntó és mc,ghatározó a PK HTPH
cgyütműködési készségc. A parancsnokkal való elvi viszony alapvctó íeltétele kövctel-
riényei végrehajtísa. 

"Ho 
a pa.an.rnok és az elöIiáró PK HTPH íolyarnatos,rn azt

tapasztalja, hogy a hadtápszolgálat felé tímasztott kövctclméoyei vógrchajtást nycrnck,
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lrkkor lövir-l itló .llllrr.r lr:LJr,r1.[,ini',k |lz ór mclqillctij hclt,ct lilgllrljlr cl lt rllndl'rr vczctósó-

b.n. Ánckinrvc lr.lJ, PK H'rPH icll.hrkiirúllc tlrrt<lz<i tiiLlb tcrülcrckct mc,glilLlrpitlrlr(l.

hogy nrcgblrirrozó i h,Lrckésziittsi,qi, mozgósirirsi icllrtlet<,k hldrli1lllizrosítlislt. l hlttiti1l

szcmélt,i lillonrirny crkiilcsi-politiklri ncveli,st..r lrlcltli1l szcmólyi lilIominy crkillcsipoli-
riklri ncvclóse. a h;rdt;ip hiLborús íclkészítúsc. lr lrllrItíllkikópzós vczcrlsc, lr hlrdtillg.rzclirl,

kodás irányitlisa, ltz lirr1,1r:clll'lt:'tssltl klpcsollros szillitils<lk me.{szcn,czósc és ncm ulols(')

stlrbltn a csnllatgrzcl;ilkoclis cllntlirszintű tcl.rcllrtlri i!sszchlngol,is.r, .l lr1.1tillrcchnik.ri
cszközijk tcchnikli íLIrpotánlk ós h.rclrlloghlrritsligirnlrk iliztosirl'rslr, r\ dlrrlclir hlr.ltáp-

tijrzs szinrjén is szüksig van Szcn,czcti és líűködisi Szlbirlyz.rr ós \[unktköri Lcirisok
kidolgozísárr, a l-clclóssig és hatáskörök célszeni closztísa érdckóbcn. Ntindczr indo-
kolja az új beosztlisok (hadtáp haclműveleti tódszt (HTPF h.), cid. SZSZF, diszpécscr
|5., "i\["-re z. PK HTPH rendszcrcsitésc és az lkuhtok helyi sajátossliglii is, r\ dlndir
hldtápszoltillrtok vczetésébcn érzókclhetó lcgkcvésbé az új szervezcli srruktúrl batísd-
nlk íeldolgozísa, néhliny lrclyen l regi ezrecl lradtápvezetés szcrinr dolgoznlk. Fokozor
ubb üremben szüksi,qcs elórc lépni a hadtáp szolgáhti ágrk munkamódszcrbeli változ-

t.tásáb.n, az 
"Ní"-rc 

biztosított z. PK HTPH-ek íelkészítósében, l zliszlódj cllító szl-
k:rszparancsnoki vonll erósitésében,

A megnövekedctt hadtáp vczetó rillománya lehetóvé teszi ezen a szintcn is.lz
egyenletesebb munklmegosztást, az ellenórzési íclrdatok gyakoriságíLnak növclósét, l
szíIlító szolgálathoz tartozó szakmai fcledatok eredménycs v{pését. r\kkor célszerű a

munkamcgosztás, ba.r dd. HTPH jelenlétc ós tívolléte időszekáblln rr HTPF h. tcljes
jogú helyettese közvctlcnül részt vesz a hldtápgezdálkodís iriinyítisíban, a szolgálati

ágak és számviteli részleg vezetésébco a személyére meghrtározott fcladetok mcllett. r\
kérdéshez tartozik rz is, hogy a szolgálati ág fónókök a megszabott szakmii hatáskörön

és kötelességcn túl képesek egymis bizonyos fokú helyettcsitésérc, iltdános és clórc
qem te.!,ezhetó a napi élct sorin íelmerüló operaiiv h.dtápíelltdlrok megoldásárl.

A ícladltok sikcrcs végrchajtísa mindenckelótt a katonltömcgcktól ítigg. A miní>
séget az ó rcvékenysógük beíolyásolja. Ezérr ljánhtos, hl az új beoszrirst elfoglaló lrld,
típhelyenes, szolgáJatfónök, vagy degysógplrancsnok - izon kivül, hogy l szcrvczetcr,
annak ren<leltetését megismcri - nagy figyclmet kell lordítson teljcs szcmélyi állomín1,,
de különösen azokolk a mcgismerésérc, akiknek e tevékenységét kótelcs közvetlcn|]L
irányítlni, A dd. PK HTPH-e vonatkozilslibln elcngcdlretctlcn, hogy ismerjc meg .r

szolgálati ág fónökökct, az elló. sztl,, dd, SH parrncsnokokat, vdlnint lrz együttmú-
kódő parancsnokokar. Ázért is lbntos cz, hcryy tudjl mirc képesek, tcvékcnysi3ük iri,
nyit./rse milycn vezelési stilust igónycl.

3. t\z il,íutzlűlkul,í.r. nlnkdlul, a frl t.t:ab,it íl l)!,l:,inlllnril l!Di.l:!l,t l l.v!!ll,

A lrldt;'rpvezctrik idcjénck kilrasznáIísir ós a kih.rsznirlirs,íIllrnd<i jobbírlrsl rcndszc-
rescn nlllircnrlen levó, ir.lószerű tóma, mindcrrnlpos fil.rclat l vczcrési 91,1korllrtLlln, r\
rcndelkezósrc álló munklidóahppll v ó hclycs gezcl:ilkodís lz crcdmónycs vczctói
tevékenység fontos lcltétclc. Az idó h.rtékony kilul:nil,i.uhuL l.í4ri l körülrckinllj,
clórel;iró tcrvczós, a fcladet végrehajtásirra íordíthltó idó cóiszerű closztásl'tn;tk mcgter,
vezése. A ren<lelkczésre álló idót úgy kell kiiroználni, hogy biztosírsa az adott időszakrx
kitúzött célok crcdménycs mcgvllósitirsát, tegyc lehctóvé a nalli teendók clvégzésót
rlppúgy, mint e távlari íeladatok vógrchajtírsi lelrétcleinek létrehozisít. I}irr a hadtirpve-



zctók mindcnnipi tevókcnysaljónck rlapjll .r tcrv, iz credmón},cs munkl több tón}.czii
tíll is fúgq (a vczcti; lelkészültsi3étiíl, cgyónisigltíll; l kijzvctlcn munkatirrslktill; ltz
lrltltr irlószaktól; a killakitr>tt munklrrcndtól). r\ jtil kial.rkitotl tllLpi, lrcti, Irlvi, óvi mun,
k:lrctrd szintc,.lutomittikusin" crcdmónyessé lcszi iL h:tdtl'tllvczctíik ús szcnczetek
múkij(lósót. Cólszcrú errlr rörcl:cdni, lrogy l munklrcnd nii/ tiilú űl/llJ,i ,lrul rlrt:t|-
mltzzon, lriszcn cnnck - l vczctíli szinttól íú§gócn - mílg nlgyobb idíisz.tklr von.rtkrlz-
t;rrvlr is jclcntósígc van,.r\ HDS PK-i "l\jánllis" ltlrpjin l murrkurcnll vonlttkozisliLl.tn
tijbb lll'rrenclclrnól iltilltllk a hctcnkónti íchrllrszlbisrl ós clszl'tmoltltitsrl, r\ hclr.i slrjli-
rosságoklroz itltziwe céIszcrű, ha a rld. hadtirptörzsck rendclkcznck lreti munklrcrrr]dcl.
Az idővcl v ó gazdálkodás xzt i5 megkivánj.l, hogy a PK HTPH nc cngedjc, hogy lr

tcvókenysógc csak x naPi élel illtil lclvetett gondok megoldásirra ilinyuljon. ,A ruditlos
és mcghltározort cél clérésónck rcndjc dí kcll renrlclni a nlpi alet itllal f'clvctcrt probló,
mirr. Hl a vezetó e munklidó bcosztáslinál figyelcmbe veszi az aiircoticlrck lclrctósógcit,
érdckeit, s tevékcnysi3ét ncm aprózzl el, kirugadjl a sok fclidat közül a lónycgcsct cs
azt kövctkezetesen bc is fcjczi, akkor e ícladatok megoldásl nem szcnvcd csorbirt.Jól
múködó hadtáptörzsbeo a hadtáphclycttcsnck viszonylrg kevcsct kcll lbgldkozni opc-
.ariv vczctő tcvékenysé5gel Az ideirLis helyzet az, amikor a szabirlyozott munklrcndról,
a mcghetározott ícltr]atoktól nincs eltérés és a p.rancsnok lradráphelyettesnek úgyszól-
valn e8yáltalán ncm kell a munkr mcnctébc beleíolynia, mcrt ezt iz iníormált HTPF h.
elvégzi, A hadrest (dandír) hadtíprörzsckbcn kiehkított álhndó munkarend csrk ekkor
jó, ha megfelelő hézegok ós tutalék idő is bcle van kalkulálvl. r\ körüIrckintóen elkószi-
tctt lsat i nukttLrtl kónnyít a vezetók túlrerheItségén és a fcledatoklrr ci lehct úgy rcn-
dczni, Irogy mindenre jusson idó, Az úvcs (idószakos) tcrvckbcn lutókonyebb szcrcpc
van u clcmzésnck, az alírendcltek munklijának, sőt hadtest hadtáp vonltkozásábln a
tervczés lónycgóbcn lz elárendclrek áltl megalkotott vógrehrjtási tervek és az clöljirró
által ki.dotl vezelési te.vck összhengba hozásábóI áll.

A ftlaldts:lkíl is btr ualtlci.r rcndszerc kellóen szrbályozott mcch.lnizmusl .r

korábbi évck tapasztalatei rlepján jól kill;rkult a hldtirpvczcrés rcndjóbcn. A hldtápvczc-
tós tblyamatának elemei sor;in mindczt rúszlctcsen clemeztúk, Néhiiny kérdésrc azon-
ben cé|szcrú rlrir;inyitaoi a figyelmct ilz ecységes értelmezés céIjliból. A cslpathildiipbin,
törzsekben hetenkéni megtartott rcndszcres értckczlctck, cli{izítirsok nem tcljcs érté-
kúen l feladarszebás rcndszerébc tertoznlk (miutirn erre clsósorban a lrali tcrvczósscl
pirlruzlmosan, hlvonta kerül sor), lrlrncm minc]cnckciótt a fcladltvi3rchajtás aktullizir-
lása, értclmezésc és összchlngol:isa rörténik. A cslpathldtáp vczetésébcn r ícledltszlbis
értckezlct, cliglrzitirs rcndszerének nóhirny hclycn jclentós értclmczési, szcrvczósi lbgyl"
tókossigli is tlplsztllhatók. Ezck az lll'rbbilkbao ósszegczhcrók: nem illcszkcdnck bclc
logikusan a tcladltszlblrs rcndszcróbe; ncm a döntósclókószítóst szolgirlja; ninc5 t(rvc-
zctt napircndjc, a fclm'erüló kórdéscket az elöljárrltól hlllottlrk lI.lpján mcclrlnikus:rn
munkaíüzctból olvasva vctik ícI; a résztvevók összctétclc ncm rliífcrenciáIr; lriinyzik az
értckczlet fcgyelmc; iclőponrje nincs lrclycscn mcgváIasznl, ncm iglzodik l munk.t-
rcnr]lrcz. E tckintctbcn l vézctói idóglzdílkodás cayik fbnros clcmc l tcrvczctt értckcz-
lctck gondos, körü]tckintó clókészitóse is,

Níind a feladatszabás, mind a bcszámoltrtís során lchctólct hagyományos módszc,
rcket alkalmuva kcrülni kcll a, tilz(,lt i.iíl),ílr,irr. Arrl kell rörekctlni, hogy rz i,Ió szónlk
mindcn vezetési ügozatban lcgyen hitclc. tekintólye. Írásbrn cslk a lcgíontosabb intóz-
kcdóseket szükséges rögzíteni, szrbílyozni. A túlzott iúsbelisi3 az ónigezolást, e felelós-
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si,q clhlirirírslit szoluiljl, Tiirckcdjürlk lrrl Irogy t hlclrirpvczcrósbcn nc urlrlktltljon cl ;t

bizlrlmlrrllrnslig, ncm e§yszcr cl<iibrdul, hogy cyyesck nagyobb cncrgiát fbrclirlrnlrk lrz
intózkcdósck mc,qtólclónck kihangsúlyozisárl, minr ltzok tltrtllmirlt. Vezcrílknck. vczc-
tcltcknck ct},lrl'lnl cl kell utlsirlni .tz ilycrr m(ldszcrckct, cljlirl'rsrlkar, s e vonilkozlisblrl
is nóIktiliizhcrctlcn lrz l f-clviligosiró, mcggyózó crii, lrmclyct ;r pirtszcrvczctck nyújrl-
nllk c tcrülctcn.

lV.

Ö S SZEG DZ ETT R Ó V ET K EZT ET ES D K

Az lny;rgbao a tcljesség iqónyc nólkül alapverócn - a cs.tplthídtiipban bcállt szcr-
vezcti ví]tozals har:r§ra kilhkult hc\,zctbcn - ir hlrdtápvczctés módosult kóvctclmé-
nycit, tertelmát és cólszcrú módszcrcit órinteitük ll jobbitirs szirndókívlL a kezdeti ez-
ir/rnyú tapasztelatok birtokl'rbao.

Az új szervezeti és vezetési struktúníban bekövetkezett váItozások - annak ellc-
nóre, hogy a vczetést €lmélcri rlapjaiban nenr víltoztatták meg - jclentős kihatást gya-
koroltak a hadtest (<iandír) hadtápvezecésre. Azonban lrelytelenül járunk el akkor, ha
ezt r változást lekicsinycljük, v4gy esctleg elmisztifikáljuk,

A korszeni hadtápvezetés új tertalmát lényegébcn iz adja, hogy az adott vezetési
szinten konkrét hclyzetismcrct és belyzetmegitélés vln, lmclyból reílis inrézkedések
születnek az alíreodclrek munkájának irányitásárr, szabirlyozísára.

A csapathadtáp vezetósének újszerú kérdéseit, módszcrcit közös efóvel tovább kcll
kutatnunk, mcgtalílva azon ósszefúggéseket, helyi sajátossícokat, metoldásokat,
melyek további lehetóséget biztosiranrrk il hadtápvczetés hatékonyságának fokozásíra,
minósi3ének javítísára.

A dardtir l:alt,ipszlluiht lttnharulljt (uiltazllt) r. nkllikhl 4 íOb,úir!.ll l!(i fuLílhdkj.
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