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A hadtápvezeiés aktuális íeladatairól
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A közelmúltban

céleüenórzés keretében megvizsgáltuk azt, hogy a szervezeti korszerúsités kapcsán milyen helyzet alakult ki, s a hat&onyság oövelése érdekébenmit

kell tenni.

Megállapítottuk, hogy a strukturaváltás, szervezeti korszerűsités bizonyos vonatkozásban kedvezóbb feltételeket biztosít a hilönböző tagozatban végzendó hadtápmunkához.
Ennek kapcsán a vezetószervek feladata az, hogy megvizsgálják a lehetóségek fiiggvényében azt, hogy a különbözó t4gozatokban milyen munkastíIus alakuljon ki és
honosodjék meg.
Milyen akpuető hgfrlntosabb t'eladank, feladatcuportole állnah az ege! ti)fzvA elítl ?
Megitíhsank szerint a AkúkezíA:
1, A

HKSZ

és M

hadtápbiztosítá§ának tervezése és naprakészségénekfenntartása.
terve2. A hadtáp és az alegységek hadtáp §zempontjából történó íelkészítésének
zése és felkészítése,végrehajtása.
]. A különbözó gyakorlatok (dd., z,, szd.) tervezésében és végrehajtásában való
részvétel.

A gái'd kodls tervezése, a hatékony és takarékos működésének biztosítása,
). A személyi áüomány részérenyujtandó szolgáltatások íejlesztése és folyamatos

4.

biztosítása kiíogástalan mennyiségben és minőségben.

6. A hadtáp any4gi, technikai eszközeinek megóvása (társadalmi tulajdon
védelme) a hadtáptechnika, obiektumok múködóképességének, kulturált állapotban
aló tartásának biztosítása.
7. A hadtápvezetéshez szükséges alapvetó tervek kidolgozása és a vezetés folyamatosság,ínak a biztosítása.
Temészetes, hogy ezeken a főirányokon kívül ma mfu számos fé§zíeladat, ame-

,t

lyek megoldása sok erót, energlát igenyel a hadtáptörzseinktől. Azt azonbal meg lehet
áüapítani, hogy ha a fenti feladatcsoportok teljesítése folyamatosan az elvárásoknak
m4ga után vonja az
megíelelóen kerülnek megoldásra, akkor ez szinte
"automatikusan"
egész, de fontos részfeladatok eredményes megoldását is,

Nézzijk rsal a soA hazil

ile.lile i:

ni|n

alaPeheka Aell a

tlezetési

gaAarlatbatl folyamanwt én,í-

1, Minden \tezető szell elsórendű feladata az, hogy minden körüIrnények között
biztosítsa azt, hogy a neki közvedenül alárendelt vezető,végrehajtó szervek fehdataikat
képesek legyenek eredményesen teljesíteni.
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datlálr hadtáptöraeknll:

Biztoitani lell a kkaelrnéayAteÉnegfeklí nűki)di:t.
a)

b)

Az

A

eIIátó szlaad (étkezde, raktárak, sziűtő alegységek) és
ziszlőalj ellátó szakaszok vonatkozásában.

A

badtes badtápnrzseAnél:

a)

Az e|átó

ezred, és az

b) Alárendelt csapatok hadtáptörzsei vonatkozásában,
Mint látható, minden szinten elsó helyre soroltuk a hadtápalegységeket. Ez nem
véletlen. Ezzel is kihangsúlyozzuk azt, hogy valamennyi szinteÁ a hadtáptörzsek elsó,
rendú feladata a nekik közvetlenül alárendelt hadtápeg}ség, alegység tervizerű és szak,
szerú múködésének megkövetelése. Ennek prioritást kell kapni a yezetói munkában
még akkor is, ha békében azok szerepe, feladata bizonyos mértékigszúkebb, mint

háboru esetén.

Ennek a mindennapi
_
h,dtáptörzsek

gyakorlati munkában úgy kell érvényesülni, bogy a lezető
nap mint nap, §zünet nélkül érzékeljék,hogy az alárendelt hádtápegysé,
gek, alegységek hogy dolgoznak és gyakoroljaoak hatást rájuk annak érdekében, hogy
alaprendeltetésűkbóI fakadó feladataikat mindenkor fegyelmezetten, pontosan és kifo]
gástalan minőségben teljesítsék,

Az a követelmény, hogy a hadtáptörzsek tevékeoységében a hadtápalegységek és
egységek irányítása elsőbbséget kell, hogy kapjon, vajon azt jelenti-e, ho§y az alárindelt

zászlóallakn/l, csapatoknál íolyó hadtápmunkát el lehet hanyagolni? Nem, semmiképp
§em azt jelenti. Ezekre is állandó hatást kell gyakorolni, következetesen megkövetelvei

kötelességek maradéktalan teljesítését.Ez esetben azonban lényegesen differenciáIni kell.
_

A valamcnnyi

alárendeltre történó állandó ráhatás méllett a fő etőI<feltést azokra

az alárendeltekre kell összpontosítani, amelyeknél gond9k jelentkeznek, Ennek azonban

csakakkor van értelme, ha ilyen esetekben alapos elemzó, okfeltáró munkával megállapítjuk, hogy e gondokat mi, v4gy mik idéztékelő és ezek felszámolására a szükiéges
intézkedést me8tesszük, végrehajtását §egítjük, megköveteljük, valamint ellenórizzúk.

A hadtápszervek tevékenysége bármily következetes és előrelátó is, csak akkor vál
hat ígaz|n etedményessé, ha a parancsnoki állomány ugyancsak maradéktalanul teljesíti
az e területen jelentkező kIadatut. Ezért a parancsnok hadtáphelyettes kompeteociáiába
taítozik az is, hogy beilleszkedve az egyszeméIyi parancsnoki fendszelbe, rindszeresen
tilgyall^ az alegysfupatancsnokok ilyen irányú tevékenységét. Abban az esetben, ha e
területen problémával tallá.Ikozik, gondoskodnia kell aról, hogy az érintett alegységpa,
rancsnok tevékenysége megváltozzék és helyreá.lljon a rend.
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2,

Renrlszerszemhletű goúolkodás

áhalblaJá

tétele.

Ez a yezető szervekkel, hadtáptözsekkel, de tulaldonképpen minden hadtáptiszttel, tiszüelyettessel szemben olyan igényeket támőzt, hogy a jelenségeket, feladatokat,
részfeladatokat rendszerként fogjuk fel, látva ezek belsó mechanizmusát, belsó és kiilsó
kapcsolatrendszeret. Ez lehetővé teszi számunkr4 hogy köonyebben és ponto§abban
tárjuk fel azokat a tendenciákat, amelyek az adott rendszeren (aheodszercn) belül peldául: nrházati raktár, zászlőa|l hadtíp, dandár hadtáp stb. kedvezően v4gy kedvezótlenül befolyá.solják a tevékenységet, s jobb lehetóséget kapnak egyidejűleg arra is, hogy a
tendeflciák erósítésérevagy gyengítéséreme8találjuk a2,orvoss€ot".
Hasonlóan íontos szerepe van a rendszerszemblenj_ gondolkodásnak az egyes fel
adatok végrehajtásáb an. Haiz egyes feladatokat réádsziikent fogjuk fel. akkói olyan

helyzetbe kerülűnk, hogy az esetek többsegében elóre fel tudjuk tárni azokat atényezőket, amelyek a feladat végrehajtását elősegítik vagy gátolják, meg tudjuk allapítani a végrehajtandó feladat környezetre gyakorolt hatását, s ezáltal bizto§ítjuk m4gunk számára
az események menetére va.ló előzetes beavatkozást, nem a bekövetkezett tények korekciójával, rendbetételével kell foglalkozni. Például: ha ezt a feladatot: biztosítani kell a
leszerelés és bevonulrás any4gi feltételeit, rendszerként íogjuk fel és feltárjuk azt, hogy a

végrehqtását milyen tényezók befolyásolják, akkor kicsi a valószínúségeannak, hogy
gondjaink keletkezzenek.

A

teljesség igénye

nákiil rámutatok

táfozó szefePer töltenek be:

a

rendszer nehány elméletére, amelyek megha-

Leszerukmél:

-a

katonáknál levö any4gok időbeni leszedése, elszámoltatása, a árellhrások

lefolytatása;

- a saját nrlajdonba átmenó, de visszahagyott any€ok
vezése, a késóbbi visszaélések megelőzése érdekében.

összegyújtésének megszer-

Baoaulánál:

-

a felszerelést biztosító munkacsoport léttehoz^a, azok munkájának megszerve,

,

a felszerelési helyiség kulturált elókészítése;

zése,

-

a íelszereléshez szükséges any4gok előkészítése;

a polgári ruha visszaküldési feltételeinek megteremtése;
az elsó étkezterés megszervezése;

az $onc iüomlny összevonrásra kerül alapkiképzésre - erre az esetre azon rendszabá.lyok kimunká.lása, amelyek biztosítják a károk keletkezésének megakÁályozásht.

Csak a legfontosabbakat emeltem ki, de ezekból is láüató, hogy a rendszerszemléletú gondolkodás meghonositása,,hatalmas segító eszközünk."
A kédésekkel kapcsolatban mé8 egy tényre fel kell hívni a frgyelmet. Mégpedig
an4 hogy a feladatok zöme a hadsereg sajátos helyzeténélfogva periodikusan ismédődik, Ez azt a lehetós qet ]fJninja. hogy ezeket az ismódódó feladatokat
ként" fogjuk fel. Továbbá ha n6r egyszer az ezek megoldására vonat]<ozó"típusrendszertervet kidol,

goztuk, ne dobjuk el, órizzük meg és a következó ismétlódéskor vegyük eló, használjuk
fel, Ez megkónnyiti a munkát. Természetes, nem úgy kell használni, hogy írnok m,ásolja
le és réndben vao, hanem az a szoLgala:d személy, akinek e feladat a kompetenciájába tartozik] a korábban kidolgozott terv"et v egye elő,'elemezze azt, hogy az i;nédódó fehdat
végrehajtásában milyen új kritédumok jelentkeztek, s ezek végrehajtását biztosító rendszabályokkal a korábbi tervet egeszítse ki, Ez biztosítja az operativitást és a sikert.

3. Folyamatos és mcabízható információ a szolgálat múködéséról és a meghatározott fófeladatok teljesítésénekmenetéró]. Gondolom, nem újkeletúaz a neglogalma
zás, hogy a folyamatos és megbízható informáltsá6 egyenló a hatálommal, a hatalom azt

jelenti, hogy mindenről tudni. Ezért fontos követelmény, hogy minden szolgálati személy, vezetési sziot pontosan határozza meg a szolgálat, a szervezet vezetéséhez szükséges adatokat, Arra felhívnánk a figyelmeq hogy azt szintén nem mefcven kcllene felfogni. Ha a helyzet úgy kívánja, Iehet súriteni bizonyos kérdésekben az infotmádó
ju§§on el a küIön
igényt, v€y szúkíteni ázt, messzemenóen szem előtt tartva: csak
^z
böző szintekhez, amivel ,,lehet valamit kezdeni".
Ennek az elvnek a megvalósítása érdekébenki kell dolgozni u információfuamlis
rendszerét egységeo belül és vezeté§i szintek között, pl, a dandár parancsnok lradtáphelyettes részéról meg kell határozni, hogy mi az, amiról jelentést kér:

-

soron kívül;
naponta;
hetente;
havont^

Nihiav pclJa enatb,a,,tl, lt,t,,,,.,

Sarott Aítlali jehnté:hez;

-

a bekövetkezó eseméoyekre, rendkívüli esemónyekre;
a kiilsó szervektól érkező ellenórök megjelenéséról, a személyi áIlomány részére
Eénybe vett szolgáltatások terén jelentkezó gondokról.
Na.Panta

-

fknti:

a végrehajtott, befejezett ellenórzések döntést igényló megállapításait;
a tefvben szeIepló - jelentéskötelezettségre elóirt - fontosabb feladatok végrehajtását v4gy nem végrehajtását;

-

stb,

H?t?nte:

- a hétre meghatározott feladatok teljesitését, ezek legfontosabb tapasztalatait,
javaslatot a további teendókre vonatkozóan;
-

stb.

-

a szárnvetési íészleg M egyes szolgálatfónökök

Har.Júa:
- a meghatáfozott íeladatok teljesítését;
- a végrehajtott ellenórzések általánosíüató taPasztalatait;
útján a gazdálkodás helyzetéről,

annak számszaki mutatói alapján.

A felsóbb szintű vezetószerveknél u8yancsak hasonló felfogásban célszerű megtervezni az információrend§zert, alapvetően kettós irányults€gal, egyrészt információt kell
szerezni a vezetó testiilet tevékenységéról, másrészt az alárendeltek munkájáról.
Az alírendeltek vonaíkozi§ában külön kiemelendők a hadtápegységek és alegysé-

a szolgálatfónököknek és
parancsnok hadtáphelyetteseknek naprakész információval kell rendelkezniök,
Fontos követelméoy, hogy amit lehet az információáramlás folyamán gepre szervezzűk, mqd automatizált rendszerben gy,ij*ük, toyábbá az, hogy ezen adatokka.l történjen valami. Ne csak irattározzák, hanem az illetékes fónökök vonják is Ie a megfelelő
konzekvenci&at és munkájuk folyamán hasznosítsák,

gek, amelyekről mint közveden végrehajtó szervekról

8
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l

A

vezetók és vezetó testiiletek részéróI még számos valamennyiünk álta] ismert
vezetési alapelvet kell alkalmazni. Ilyeneket peldául, mint a tudományos megalapozonság; előrelitás: tervszeű§ég; következetesség stb, E cikk keretében ezek közül a fenú
hármat emeltük ki, mert a lefolytatott ellenórzések tapasztalltai Mt ilMoIL|k, hogy e
területeken mind az elmélet, mind a gyakorlat tekintetében van tennivaló.
A továbbiakban néhány gondolat a hadtápszervek elótt álló alapvetó feladatokról:
Ezekkel kapcsolatban iltalábaa u el]enőrués foIyamán ut taPasztaltuk, hogy. az
egyes szolgálati személyek tudjáJ< és ismerik hogy melyek az adott szervezet alaprendel
tetéséből fakadó feladatok.
Azt tapasztaltuk azonban, hogy nem kevesen a szolgllai feladatok huzamosabb
idón át történó végrehajtása után sem úsztázzák a megoldandó feladatokat, tarta.Imát.
Miról van tulajdonképpen szó? Atról, hogy tisztjeink ismerik azt, hogy melyek a feladatai| de hogy az egyeiTeladatokat hol, milyen gyorsasá8gal, mikor kell végehajtani, azt
má. ne-, pi. tudják, hogy egyik alapvető feladatuk a hadtáF felkészítése,de azt már
nem tisztiazlk, hogy ennék érdekében mikor, hol és mit kell t€nni. sajnos a,t is tapőZtaltuk, hogy a parancsnok hadtáphelyettesek egy része a hadtápba kerüló iatal úsztekkel ilyen éÉeleÁbennem is foglalkoák, s nem értelmezi velük az alapvető feladataik tarta.[mát. Véleményünk szerint ez ugyan káros jelenség, s nem egyszer ez^ts hozzlljini
ahhoz, hogy fiú üszqeink a pilyitarls útjára lépjenek, Ezért egyik legfontosabb fel
adatnak tekintjük azt, hogy a parancsnok hadtáphelyettesek beosztottjaikkal a feladatok
tartalmát mélyreható ar, éitelmezzék és a feladatok végrehitását ennek alapján kóveteljék.

azt is taPasztaltuk, hogy a jó elméleti ismeretalálhatók. Pl. mind a parancsnoki,
eltérések
lényeges
teRel szemben a gyakorlatban
mind a szaká.llomány ismeri, tudja és érti a személyi állományról történó gondoskodás
nem egyszerú gondokkal találkozunk.
1elentóséget, azonban ennek ellenére e tefület€n
Mi lehet énnek az oka2 Megítáésem szerint az,hogy ajó eIméIeti ismeret megvalósítása

Az ellenórzés folyamán nem egyszet

érdekében nem folyik elég következetes munka. Túrhetó ez? Semmiképp sem- Tökéletesen tisztában kell azzal lenni, hogy a személyi állományróL történó gondoskodás, v4gy

oem gondoskodás megteszi a hatását.

VégezetúI még arról szóIunk, hogy általab an a hadttipnanha gakorktában nem hbet
az igényeha, a hiakAalt ellátisi rexdtzert teghg,rnek tthinteni. A körüLnények folyamatosan
váttoznak. E változások hatással vannak a korábban kialakult rendszerekre, Ha ezeket a
hatásokat nem ves§zük figyelembe, úgy könnyen abba a helyzetbe kerülhetiink, amikor
már nem leszünk urai az eseményeknek. Ennek megelózése, a célkiűzésekfolyamatos
vez€tó és végrehajtó szeryek u
teljesítése érdekébenszükséges az, hogy a kiilönbözó
kísérjék
és a szükséges változásokat
figyelemmel
folyamatosan
események alakulását

'megtegyék.

Különösen fontos ez napjainkban, amikor szemtanúi v4gyunk a
politikai intézményrendszerek korszerúsítésének,valamint a gazdasági tevékenységiink
idóben

reformlának.

