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DOBY DJ!;NES örnngy 

Paranesudtís a hadt úpszolgtílatban 

A ha,dtápsz.olgálait s1ker,es működésének alaipj.a a: ihelyes,en 
és időben !kiadott pa:rancs, melynek ala1pJán az alárendeltek a 
parancsot végifle tudjá1k hajtani. Szolgálati Szaibályzatun1k elő
írja, hogy mi,n,d,en parnncs világos, amellett lehetőleg rövid és 
hatá11ozott Legye,n. · A parnncsot .f,eltéUenül 1pont01san, készsége
sen, az alárendelt legjobb tudásai sz,erint és keUö -iidőben kell 
végrelhajtani. A ·pairnncs végrehajtását a honvéd .egyén tl<iöteles 
a parancsot adó előlj á1rój.á1naik j,elenteni. ·· 

Nézzük ;móst részletében , h0gy.ain -i1s születik mei~ ,ez a pa
rnncs a ha,dtápsz.oLgálatban. A htp . pk, dihatároz.ásra jut, va.gy 
2.z , előlj árój ától ,kaipott parancs értelmében, vagy a ihair<dhelyzet
nek meg1feleU5en. (Pl. ha,dtá1p iintéz.etei,rnek el.füetele;p.ítésie, -stb.) · 
El.határozásánaik ivégreha,jtásárhoz tervet lkész.it, melynelk ala,pján 
kia,dja a pa:rnncs.ot. MO!st jön a tula:idO!nképpeni nehéz .rész, mert 
a 1,egegys.z-erűbbet miindig a l.egnehez,ebb elblálni. Már ,p-ediig 
a 1para,nicsina1k, amit az alárendeltek -f.elé 1kiadunik, ifeltétl,enül e gy
szerŰlnek. aziaz .r,övidniek é s világ,0S1I1ak .we'l . le1Jmie. I1t,t ,esünk 
rien,ds,zerint abba a hibá,ba, íh0igy a J)arancskiadás,nál ilvöziÖljiiJk 
az elhatároz.ásunikat, tervünket, ,esietlell elg0indolásain1kat a jö
vőm ,n.éwe, amineik á ,k:öv-etkeZJmén,v,e, ho11IY az aLá:riendielt neii1 

ka1p rövid, határozott parancsot a .f.ela.datár:a, né~v,e. E,nne,k M - · 
vetkeziménye lesz, hO/:!V a pa,raincs Viégrehaitá,sa ibizonytafan, az 
a·lárend,elt nem tudj a kihámozni, hogy tulaij,don1képip,en mi is a,z 
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a f,ela,dat, amit neki vég"re ,l<ell ,hajtaini, mennyi idő áll r,endelk,e
z,ésér·e és 1kin,ek ,kell a végreha,j tást .i el enteni,e. 

Hogy a 1parancsadás teohni:kájánaik milyen ifo.ntoissága van, 
azt min,dnyáj a,n észlelhettük a Mp. továJbibk,épziés.ek alatt, amikor 
a,zt Láttuk, hoigy az elhatározás és terivek alaipj án a viégre,hajtás
n,ál a :pa,rancskia,dás biz,o,ny nagy nehézs.égeket · ollmz,ott legtöib
bünikn,eik. A pa,ran,csa,dás technikájának ,gyaikorláisára ragadjunk 
meg m~nden altkalmat, nemcs,a,k a htp. továib.bk·é.pz,és,eiken, ha.nem 
a htp. tö,r:z:s1kiképzéseken i.s, mert ,ezt csak állandó .gyakorlattal 
tudjuk úgy el,saj,á:títani, hogy az vé.rünikké vál'j:<::U< és 6Úly,os harc
helyzietekiben i,s helyesen tudjlllk a,likalimazni f,ela.data:ink végr:e
hajtásáná1. 

A 1pa1ran,cs a,dá.sa a,z elméletnek a gyakorlatra való átvitelie. 
A marxizmus-leninizmusnak az az alapkövetelménye, hogy az 
elméletet h,elyesen tudjuk á1vinni a gyakorliatba. El &em képz,el
hetö, hogy jól mű,ködjön ,a htp., bármily,en jól is vanna,k ,kiké
pezve ,elméletileg a htp. ,pk és a ,beosztottaik, ha parnncsa,i1kat 
nem tudj á,k határo,zottain, rö'Vi,den és érthető,en ki.a,dni. 

A ws,sz pairancs.adás ,l<civ,etkezménye lesz, h~gy a csa,pat az 
any<1;gi smükségLeteit nem fogj a kellő idé5iben, a kell,ő hely,en, a 
megf,el,elő mennyiségiben meg1kaipn.i, aminek eredménye a cs.a
pait _ütőMpességéneik csökiken,ése, :súlyosa,bh ,es,etben hard<:épte-
lenseig,e. · 

A pa·ra,nosa1dás tecihni1ká1 á,na1k sémá•i a -· nincs, ihis,z,en min
den helyz.etbe,n más és más ·parancsot kell ,kiadni. Legifeli·eibb 
általános irá,nyelv!ként fo,gadtha.tjuk el a ,pa.ran,csa,dásnál a 1kiöv.et
kiez,ők e t: 

1. Ki:nek ,a,dj1uk a ,pa,nanos.Qt 
2. M'ly;ein f.etadat01t hajrt,s.on _vég-re. 
3. Milyen módon érj,e ,el célját (,úwonal, 1l<ö.zl,ekedési e&z

. 1köz). 
4. Fela,daita dvégeztév.el ho'Vá vonuljon, vagy hol , meddig 

·ma,radücrn. 
5. Mennyi iidő áll r,end1elikezésér:e. 
6. Feladatá111a1k elvégzéslét kinek jelentse. 
A pa.rancs.ot i.smételtessüik meg, mert a .gy.ako,rla.ti fapasz.· 

~alat f,eltétlenül ezt kövételi meg. Ha térkép ne:rri áll r,endelke
, zésre, vázlatot (útvázlat) adjunk a fontosabb feladatot végre
baijtók rész•érie. 

. A dkső Szovj,e't Hads·erieg 1ha1rco,s hit1p. szolg:álatba111 mű-
ködő ikatonáii imeigimubtták min.doo,kii111eik, hogyaill kieH -,a param-
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asokiat végrehajtani, hogyan kell a fe1acLatokn,i' felkÉszül.n:i és 1ho
gy1a111 ,~e'.! öntudatos vaisfegy,e~emmel a gyfoelmet ,kivívni. 

·. H1p. szolgálatunkbain még ne,in értüU< el a -100%-o,si öntu
da1on ,af.apu~ó vasfegyelmet. Ezt minden eszközzel meg' !kell te· 
nemtenünk, · e1sősorban nevelő 'muir11kával, 1a Párt éSJ a DISZ 
segáit-ségével, de ha ez nem .elegeU1dő, kénys.zer,eiszközökhöz kell 
folyamodni. A parancsok ma,radékt,aLan végTeha1jitására ha.rchely· 
zieteikben .csak:is .akk,or szám1ít:hatU111k, ha k:iképziő, és ,nev-e'.)ő mun
kával már béki~be_n elérjük, hogy a 1badtársiaik a ,politikai öntu
da<ton alapuló hazasz,eiretet,et és köteles,ségrt,eljesítibst a nagy célok 
ér,de:kében ima1gukévá tették. 
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