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A küldetésorientált vezetés jelentosége
Hazánk immár tíz éve tagja a NATO-nak.

A pozitív változások mellett mindenképpen
látni kell, hogy több tertileten nem követ
kezett be az elvárt mértéku elorelépés, amit
egy új szemléletu, korszeru hadsereg megte
remtése követelt volna meg. Az egyik ilyen
alapveto tertilet a katonai vezetés témaköre,
amelynek alapját a vezetéselmélet jelenti. En
nek korszerusítése nélkul a szellemi kompati
bilitás és interoperabilitás nem képzelheto el.
A gond nem azzal van, hogya fejlodés szük
ségszeruségét ne ismertük volna fel. Az el
múlt pár évben a szolgálati kultúraváltás kife
jezéssel gyakran találkozhattunk. A korszeru
elmélet gyakorlati végrehajtása azonban sok
tényezos folyamat, amelynek során régi szo
kásokat és megcsontosodott beidegzodéseket

A nemzetközi és hazai szakirodalomban több
néven is találkozhatnnk a küldetésorientált

katonai vezetéssei, illetve a vele hasonló alap
elvek szerint muködo vezetési felfogásokkal:
feladatorientált vezetés, küldetés- vagy fel
adatalapú vezetés, vezetés megbízással, vagy
megbízás on alapuló vezetés, keret jellegu ve
zetés, vezetés direktívákkal, vezetés delegá
lással, stb. A magyar katonai vezetéselmélet
a vezetésszemlélet helyett inkább a vezetési
stílus és a vezetési kultúra kifejezéseket része

síti elonyben. Tanulmányom a német felfogást
követi, amely szerint a vezetésszemléletet (ve
zetési felfogást) a szervezetben mindent meg
határozó filozófiaként kell értelmezni. Anémet

haderoben ennek megfeleloen a küldetésorien
tált vezetés (Auftagstaktik) alapelveire építve
kerül kialakításra a szervezeti muködés min
den eleme.

kell leküzdenünk. Sajnos sokan az elmélettel
sincsenek tisztában és nem is tudják, hogy mi
a cél, amit el kéne érni. Nagyon fontos, hogy
elméletileg is megalapozva, tudatosan végez
zük a vezetési szemléletünk átalakítását.

A küldetésorientált és parancsorientált
vezetésszemléletek, avagy a váltás történel
mi szükségessége

A második világháborút követo közel 50
évben Magyarországon a mindenkori hadse
reg szovjet mintára, egy erosen centralizált
jellegu, az alárendeltek számára kevés önál
lóságot hagyó, úgynevezett parancsorientált
vezetési felfogás szellemében muködött. Ez
a vezetésszemlélet a parancsok szinte gon
dolkodás nélkuli és automatikus végrehaj
tását preferálta, ami az alárendeltek feltétel
nélküli és korlátlan engedelmességére épült.
Egy tömeghadsereg megengedhette magá
nak azt a luxust, hogy egy ilyen, viszonylag
merev vezetésfilozófia uralja. Az idoközben
végbement változások - a rendszerváltás és a
hadsereg eroteljes redukálása, a szerzodéses
és hivatásos állományra történo teljes átállás,
valamint az ezzel párhuzamosan megcélzott
korszeru, de ütoképes hadsereg megteremté
se - sürgos változásokat tesznek szükségessé
a katonai vezetésszemléletben is.

A parancsorientált vezetési szemléletet fel
kell, hogy váltsa a decentralizált jellegu kül
detésorientált vezetés szemlélet, amely szel
lemiségében jobban megfelel az új követel
ményeknek. A küldetés orientált vezetés egy
emberközpontú vezetési filozófiaként értel
mezheto, ahol az elérendo cél meghatáro
zásán túl a végrehajtás mikéntjét az elöljáró
csak a koordinációhoz szükséges minimális
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=átékben korlátozza. Ez a tény az aláren
':',,:tek számára nálunk korábban elképzelhe
:den nagy önállóságot biztosít, ami párosul
-.~ a végrehajtás feltételeinek biztosításával
::-_~gymértékbennövelheti a feladatmegoldás
o'kerességét a modem hadviselésre jellemzo,
;:.orsan változó viszonyok között.

A küldetés orientált vezetést a katonai ve

z"téselméleten belül gyakran egy vezetési stí
:~5ként értelmezik, amelyet azonban a szer
-."zeti kultúra környezetében kell vizsgálni.2

~n célszerubbnek tartom a fogalmat a né
=etek által alkalmazott "vezetési filozófia"

szintjén vizsgálni, amely egységes érték- és
::lormarendszert jelent.3

Nagy Éva - Pintér István: Leadership - vezetési
stílus - katonai vezetési stílus (továbbiakban,'

Leadership), In: Új Honvédségi szemle 1997/2
- HM, Budapest 1997, 52.0. - A szervezeti
kultúra a szervezet tagjai által osztott elofelte
vések, hitek és értékek rendszere, amelyek se
gítségévelmeghatározzák és megkülönböztetik
önmagukat környezetüktol. Ezek az elemek a
szervezeti szabályokban, rituálékban, szimbó
lumokban és tárgyakbanjelennek meg.

Zarthe, Sascha: Die miliHirischen
Fühmngsphilosophien, Fühmngskonzeptionen
und Fühmngskulturen Ungarns und
Deutschlands im Vergleich - doktori disszer
táció, München, Universitat der Bundeswehr,
2005. - 22.0. - A szerzo szerint a vezetési filo
zófia érték- és normarendszere meghatározza a
vezetok alap-beállítottságát. Ugyanezen érték
rend és normák szellemében kerülnek megha
tározásra a feladat végrehajtásra kijelölt erok
szervezeti struktúrája, az erok felkészítése
(kiképzés), a csapatok felszerelése és fegyver
zete, valamint az alkalmazási elvek is. Német
felfogás szerint a vezetési filozófia a vezetoi
gyakorlatban mint vezetési koncepció (vezeté
si alapelv) nyilvánul meg. Miközben a vezeté
si filozófia elsodlegesen hat a vezetési kultú
rára, aközben a vezetési koncepcióra kifejtett
másodiagos hatása révén szintén befolyásolja
annak alakulását.

A küldetésorientált katonai vezetés egyik
legrégebbi és ez által klasszikusnak tekintett
változata - az úgynevezett "Auftragstaktik"4
- a XIX. századi porosz-német hadseregben
született meg. Eleinte nem annyira tudomá
nyos vitákból, mint inkább a katonai gyakor
latból táplálkozott és a fizikai szükségszeru
ség ösztönözte fej lodését. Poroszországban,
majd Németországban5 egészen a XX. szá
zad közepéig a gyakorlat folyamatosan elot
te járt az elméletnek. Ez azonban együtt járt
azzal, hogya küldetésorientált vezetést nem
igazán vizsgálták meg tudományos módsze
rekkel, aminek következtében nem kerültek
kello alapossággal megfogalmazásra korlát
jai sem. Ez a tény is fontos szerepet játszott
abban, hogy a második világháború során a
német katonai vezetés a küldetésorientált ve
zetésszemlélet által biztosított kezdeti vezeté

si fölénye ellenére elvesztette a háborút.6

4 Az Auftragstaktik kifejezés 1871 körül szüle
tett. Szó szerint "küldetésharcászat"-ot jelent.
Ezjól tükrözi, hogy születésének idopontjában
ez a vezetési felfogás harcászati szinten már
teljesen áthatotta az akkori porosz hadsereget.
Ugyanakkor arra is nagyon szemléletesen utal,
hogy különbséget kell tenni a parancs/feladat
és küldetés között. A küldetés értelmezése jó
val összetettebb, mint a parancs (feladat) értel
mezése. A kapott feladatból, a saját csapatok
képességei, az elöljárói szándék, valamint a
konkrét helyzet ismeretében kell a parancs
noknak kikövetkeztetnie a rá bízott katonai kö
telék küldetését. Ez sokkal nagyobb szakmai
felkészültséget és önálló gondolkodást felté
telez a parancsnok részérol, mint egy feladat
szószerinti végrehajtása.

5 A császári Németország porosz vezetéssei
I871-benjött létre.

6 Oetting, W.Dirk: Auftragstaktik (továbbiak
ban: Oetting) - Bonn, Report Verlag GmbH,
1993 - 193.- 224.0.; Dupuy T.N.: A Genius

for war. The German Army and General Staff
1807-1945. (továbbiakban: Dupuy) - 2. kiadás

·"'l"I"" ••••• II •• ~_1l
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A németellenes szövetséges hatalmak egy
részének katonai vezetoit a háború folyamán
elszenvedett vesztes csatáik korábbi nézeteik

felülvizsgálatára késztették. A hadifogságba
ejtett ném et tisztek kihallgatásai rádöbbentet
ték oket, hogy anémet küldetésorientált ve
zetés és a náluk a civil szférában már egyre
elfogadottabb és egyre sikeresebben muködo
emberközpontú CHR) vezetésszemlélet kö
zött bizonyos párhuzamok lehet felállítani. 7

Ennek a felismerésnek a hatására maguk is
foglalkozni kezdtek a témával. Ekkor történt
meg eloször, hogy tudományos kutatóintéze
tek vették górcso alá a német katonai vezetés
felfogást. V égre kello alapossággal kerültek
megfogalmazásra a küldetésorientált vezetés
korlátjai is, amelyek ismerete nélkül minden
forradalminak tekintett újítás kudarchoz ve
zethet. Az angol és amerikai katonai szakiro
dalomban ekkor indult nagyarányú fejlodés
nek a témával foglalkozó publikációk száma.
Eközben a küldetésorientált vezetésszemlélet

a civil szférában is egyre inkább teret nyert.
Az amerikai hadsereget mégis csak a koreai,
majd a vietnámi háború döbbentette rá, hogy
szüksége van a kisaiegységek szintjén is sok
kal nagyobb rugalmasságot biztosító, külde
tésorientált vezetésszemléletre, amelyre vála
szullétrejött a Military Leadership.8

- Fairfax/Virginia/USA: K.n.,1977 - a könyv
alapjául szolgáló tanulmány az USA Védelmi
Minisztériumának megbizásából készült még
az 1950-es évek elején.

7 Emberközpontú vezetési szemlélet (Human
Relations), amelynek megalapozása az auszt
rál Elton Mayo nevéhez fuzodik. Kisérleti
vizsgálatait 1924 és 1932 között végezte. Az
általa megfogalmazott alapelveket a német ka
tonai vezetés már a XIX.sz. második felétol a

gyakorlatban is alkalmazta!

8 Murinkó Attila: A katonai leadership, mint a
személyes példával való közvetlen vezetés
vizsgálata a nyugati és keleti katonai gondol-

A küldetésorientált vezetés fobb jellem
zoi és muködésének feltételei

A küldetés orientált katonai vezetés lényege,
hogy az alárendeltek számára csak egy keret
jellegu célt határoznak meg a feladatszabás so
rán, de a célhoz vezeto utat nem. Az elöljáró
azokon a területeken, amelyeket ajól felkészült
alárendeltjei - már csak helyzetüknél fogva is
- jobban ismernek, rájuk hagyja a döntés jogát.
A döntési jogkör átadása Cdelegálása) az alá
rendeltek számára kedvez azok önállóságának,
motivációjának, fejleszti azok kezdeménye
zokészségét, és nem utolsósorban - harcban
- növeli a túlélési esélyeiket. Az alárendeltek
önálló döntései nagyon fontosak a katonai te
vékenységek gyorsasága szempontjából. Az
ido egyike annak a három tényezonek Cero, tér,
ido), amelyek háborús helyzetben alapveto en
meghatározzák a katonai tevékenységek sike
rét. Az idoért folytatott versenyfutás a katonai
tevékenységek egyik fontos sajátossága. A ka
tonai tevékenységek területi kiterjedése a ha
ditechnika fejlodésével párhuzamosan jelen
tosen megnott, míg a reagálásra fordítható ido
nagymértékben csökkent. A helyzetek képesek
élesen, gyorsan, és nem egyszer elore nem lát
ható módon változni. Az ido tényezoje még
inkább felértékelodik, ha a rendelkezésre álló
erok korlátozottak és a nagy muveleti térben
folyó katonai tevékenységeket a manoverezo
jelleg határozza meg.

A küldetésorientált vezetés egyik alaptéte
le, hogy a feltétlen engedelmesség csak a leg-

kodásban. - A 2003.november 2l-i magyar
amerikai Leadership szeminárium eloadás
háttéranyaga. - Bp.: HM HVK Hdm-i és Kik-i
CSF, 2003. - 9.0.; Bárány Zoltán: Az angol
vezetéselmélet alapjai, In: Szárazföldi hadero,
I.évfolyam 2. szám - Székesfehérvár: MR
SZFP, 2003. - 40.0.; Vermillion, John: Tactical

implications of the adaption of Auftragstaktik
for command and control of the airland
battlefield - Fort LeavenworthJKansas/USA:
School of Advanced Military Studies, 1985.
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-.;;gsö esetben legyen szükségszeru. Ennek
=;;gfeleloen a parancsnok csak akkor avat
.>:Jzik be alárendeltjei illetékességi körébe,
=-3. az elöljárójárói szándék megvalósulását az
::=arendelt döntése által veszélyeztetve látja.
_""-manoverezo jellegu hadviselésnek sokkal
:::kább megfelel, ha az alárendeltek megfele
=':'mértékben képesek az önállóságra. A kor
;;zeru alkalmi kötelékek szervezetük és fel

;;zerelésük alapján egyre alacsonyabb szinten
:5 alkalmasak az önálló tevékenységre. Ez az
.:.dottságuk csak akkor használható ki haté
;":anyan, ha parancsnokaik képesek az önálló
jöntésekre.

A harc nem engedi meg azt a "fényuzést",
nagy alárendeltek parancsra váljanak olyan
helyzetekben, ahol a helyzet természetébol
:'akadóan egyszeruen nem várható idoben ér
kezo parancs. A fegyveres küzdelem során
3. vezetési rendszer fellazul és a harc egysé
ges vezetése nagymértékben megnehezül.
_-\2: alárendelt kötelékek önállósága gyakran
szükségszeruvé válik. A döntésben és cse
lekvésben jelentkezo önállóság egyidejuleg a
teljesítménymotiváltság növekedését is ered
ményezi. Az alárendeltek döntési szabadsága
nagyobb esélyt ad nem csak a feladat eredmé
nyes végrehajtására, de az erok megóvására
- a túlélésre - is. Ez egyértelmuen magyaráz
za, hogy miért hat pozitívan az alárendeltek
motivációjára, ami nagyon fontos pszichés
tényezo a harcban.9

Az alárendeltek számára hagyott döntési
szabadság soha sem szabad hogy veszélyez
tesse a felsobb vezetés céljait, amit úgy is mo
dellezhetünk, hogy a "rész" nem veszélyeztet
heti az "egész" sikerét. A feladat címzettj ének

9 Lossow: Auftragstaktik am Beispiel der Ope
rationsführung einer Division des Heeres.
Möglichkeiten und Grenzen der Auftragstaktik
in unserer Zeit (továbbiakban: Lossow) - in:
Wehrwissenschaftliche Rundschau, Bonn,
K.n., 5/76. - 147.0.

jellemében, gyakorlati és elméleti felkészült
ségében egyaránt képesnek kell lennie a fel
adat helyes és eredményes végrehajtására. Az
alárendelt parancsnokokat olyan gondolkozó
munkatársnak kell nevelni, aki a mindenkori

helyzet függvényében képes felfogni önálló
ságának határait és korlátjait. A parancsnoki
képzés során el kell érni a harctevékenységek
sikeréhez elengedhetetlenül szükséges egysé
ges szemléletet is, amely azonban nemjelent
het sablonosságot.lO

Az egyformán értelmezett egységes alkal
mazási elvek révén elkerülheto, hogy az alá
rendeltek önállóan meghozott döntései ká
oszhoz vezessenek. Az alárendelteket meg
kell tanítani az egységes alapelvek mentén az
elöljáróik fejével gondolkozni, hogy képesek
legyenek átlátni azt az "egészet", amelynek
saját kötelékük a részét képezi. A küldetésori
entált katonai vezetésszemlélet talán legfon
tosabb alappillére, hogy csak egységes elvek
alapján és kiválóan felkészült alárendeltek
kel tud muködni. II A katonai szervezetben

így alakulhat ki az a kölcsönös szakmai biza
lom az elöljáró és az alárendelt között, amely
nélkül a küldetésorientált vezetésszemlélet

nem képes muködni! A nagyfokú döntési és
cselekvési szabadság megköveteli a felké
szültségen és a teljesítményen alapuló minél
objektívebb kiválasztást és szakmai elome
netelt. Ellenkezo esetben csorbát szenved az

10 Leistenschneider, Stephan: Normalangriff
ader Freiheit der Form? - Die Entstehung der
Auftragstaktik im preufJisch - deutschen Heer
18 71-1914 (továbbiakban: Leistenschneider)
- München - Neubiberg: Universitat der
Bundeswehr, 1992 - 111.0.

11 Ezért is lenne égetoen szükség, hogy egységes
katonai terminológián alapuló új szabályzatok,
doktrínák és normagyujtemények mihamarabó
megszülessenek. Ezek hiányában sem egysé
ges elvekrol, sem objektíven mérheto teljesít
ményekrol nem beszélhetünk!
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elöljáró és az alárendelt közötti kölcsönös bi
zalom, amely nélkül a rendszer megint csak
nem muködhet. 12

Ezért is lenne égetoen szükség, hogy a
Magyar Honvédségben az egységes katonai
terminológián alapuló új szabályzatok, dokt
rínák és normagyujtemények mihamarabb
megszülessenek. Ezek hiányában sem egysé
ges elvekrol, sem objektíven mérheto teljesít
ményekrol nem beszélhetünk!

A korszeru csapatvezetésben a nagy moz
gékonyságú kötelékek irányítás a komoly
kihívást jelento feladat. A csapatoknak ma
ximális gyorsasággal a helyzetváltozások
nak megfeleloen kell tevékenykedniük, ha
ki akarják használni az idotényezoben rejlo
elonyöket. A gyors tevékenység gyors dön
téseket tesz szükségessé. Ennek akkor is
meg kell valósulnia, ha az elöljárónak még
nincsenek birtokában azok az információk,

amelyek alapján az eseményekre megfelelo
en reagálni tudna, illetve ha a vele való kap
csolat megszakadt. Az elöljárói utasításokra
való tétlen várakozás bunnek számít olyan
helyzetben, amikor a gyors döntés létfontos
ságú. Az alárendeltek gyors döntéséhez az
elöljárónak világosan és egyértelmuen kell
megfogalmaznia szándékát az alárendeltek
felé, hogy azok értelmezésével ne lehessen
probléma. Ugyanakkor a feladatot tartalma
zó parancsoknak olyannyira elasztikusnak
kell lenniük, hogy ne gátolják az alárendel
tek önállóságát.

Ezekbol is kitunik, hogy a küldetés ori
entált vezetésben nagy nyomatékot kap az
elöljárói szándék. Még szerencsésebb, ha
az alárendelt a két vezetési szinttel maga-
sabb s~intu elöljárója szándékát is ismeri.
Az önálló döntéshozatal képessége ugyan
is nem jelent önfejuséget és teljes önálló
ságot, hanem azt, hogy az aktuális helyzet
függvényében, de az elöljárói szándékot - az

12 Oetting - 251-278.0.

"egészet" - szem elott tartva születhetnek a
gyors, önálló döntések.13

Ezen alapelvek betartásával egy cél- és
helyzetorientált, rugalmas csapatvezetés jöhet
létre. A küldetésorientált vezetésnek azonban

nem csak a csapatvezetés szintjein (harcászati
és hadmuveleti vezetés) van létjogosultsága,
de a hadászati szinten is.14 Ugyanakkor meg
figyelheto a jelenség, hogy a katonai veze
tés egyes szintjein felfelé haladva ez a veze
tési elv még olyan hadseregekben is csorbát
szenvedhet, ahol pedig már generációk óta
meghatározó vezetési felfogásként muködik.
Ennek okai összetettek és feltárásuk külön

kutatásokat igényelne, amelyek már a politi
katudomány területére nyúlnának át. Ameny
nyiben a vezetés felso szintjein nem érvénye
sülnek a küldetésoríentált vezetés alapelvei,
az negatívan befolyásolja annak muködését
a katonai vezetés alacsonyabb szintjein. Ez a
küldetésorientált vezetésszemlélet egyik leg
meghatározóbb korlátja.

Egy sokat vitatott jellegzetessége a külde
tésorientált vezetésnek, hogy szükség esetén
a kapott parancstól eltéro végrehajtást is to
lerálja, sot a helyzet függvényében el is vár
ja. Ez természetesen csak kivételes esetekben
történhet meg. Az ilyen döntések meghozata
la teljesen idegen a parancsorientált vezeté
si felfogástól és nem egyszeru még az ilyen
szellemiségben nevelkedett parancsnokok

13 H.Dv."Truppenführung" (Csapatvezetés- szá
razfó1diszabályzat) (továbbiakban: Truppen
führung) - Berlin: K.n., 1936 - 37.pont.

14 A magyar terminológia harcászati - hadmuve
leti - hadászati kifejezéseinek a NATO-termi
nológia taktikai-operatív és katonastratégiai
kifejezései felelnek meg leginkább. Az utolsó
esetben többször találkozhatunk egyszeruen a
stratégiai kifejezéssel is, amely azonban már
egyértelmuen a politikai vezetés szintje, mely
nek csak egy része a katonastratégia, azaz a
hadászat. .
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számára sem.15 Az erosen hierarchikus had

seregben különösen vékony az a mezsgye,
J.mely elválasztja a célszeru önállóságot az
önfejuségtol és az engedetlenségtol. Sok eset
ben azonban éppen az ilyen döntések jelentik
az utolsó lehetoséget egy fenyegeto veszély
elkerülésére illetve a pillanat adta kedvezo
helyzet kihasználására. 16

A kiképzés magas szintje és a megfelelo
szellemiségu nevelés elengedhetetlen elofel
tétele a katonák önbizalma és magabiztossá
ga szempontjából is. Az önmagában és tudá
sában kételkedo alárendelt nem képes önálló
döntésekre és a kezdeményezésre. Ehhez a
témakörhöz tartozik az alárendeltek megbe
csülésének kérdése is. Egy semmibe vett és
nem kelloen motivált alárendelt elhanyagolja
kötelességeit és könnyen szembe is fordulhat
elöljárójával, ami a harcban katasztrofális kö
vetkezményekkel járhat.

A küldetésorientáltság szellemiségének
meg kell nyilvánulnia a katonák nevelésében.
Az önállóságra és a kezdeményezésre való
képesség rendkivül fontos helyet kell, hogy
kapjanak a kituzött nevelési célok között. Az
olyan katona, aki egy állandóan kontrollált
környezetben nevelkedett nehéz helyzetek
ben nehézkesen fog reagálni, ha nem kap pa
rancsot. Ilyenkor csak lassan, vagy egyálta
lán nem fejlodik ki benne a kockázattal járó
helyzetek megoldó képessége és az önálló
ság. A nevelés másik fontos célja a megfe
lelo parancsnoki karakter kialakítása. A pa
rancsnokok ugyanis nem csak alárendeltek,
de egyben vezetok is, akiknek a kezdeménye-

15 Dr. Szántó Mihály: A manover, mint a gyo
zelem fo eszköze, Nemzetvédelmi Egyetemi
Közlemények 2. évfolyam 1. szám, ZMNE
Budapest 1998,17.0.

16 Schwier, Cord: Gemeinsame historische Wur

zeln von Auftragstaktik und lnnerer Führung.
- in: Beitrage zu Lehre und Forschung, Bonn,
K.n. 1/99 - 5.0.

zést és önállóságot ugyanúgy kell tolerálniuk
alárendeltjeikkel szemben, mint ahogya saját
elöljáróiktól is elvárnák. A parancsnokok egy
személyben kell, hogy legyenek harci veze
tok, közösségi vezetok és nevelok. Ehhez a
szerepkörhöz szükséges jellemvonások kiala
kítása egy nagyon alapos és egymással össz
hangban lévo nevelési és képzési programot
feltételez, amelynek kialakítása a katonai tan
intézetek legfobb feladata. Ez a fajta nevelo
munka azonban nem érhet véget a csapatok
nál sem, ahol a parancsnokoknak folytatniuk
kell ezt a folyamatot. Ennek módszerei lehet
nek a konzulens-rendszer, a formális és in

formális összejövetelek, a jól muködo belso
kommunikáció, de legfobbképpen a minden
napok személyes parancsnoki példamutatása
minden szinten!

Összegezve úgy fogalmazhatunk, hogy a
küldetésorientált katonai vezetés nem más,
mint a helyzet függvényében képesnek len
ni önállóan dönteni és cselekedni azt, ami az

elöljáró szándékának is a legjobban megfe
lel. Mivel a mi hadseregünkben az eltelt év
tizedekben nem volt hangsúlyos az önálló és
felelosségteljes döntéshozatalra történo fel
készítés, ezért nem is lesz egyszeru annak
meghonosítása.

A küldetés orientált vezetés legfobb fel
tételeit a következoképpen lehet összefog
lalni:

- Egységes elvek és szabályzók alapján, ki
válóan felkészült parancsnoki állomány;

- önmagukban bízó, önállóan gondolkodni,
dönteni, cselekedni is képes és tudó alá
rendeltek;

- parancsnok és beosztott között fennálló,
egymás tiszteletén és tényleges teljesítmé
nyen alapuló kölcsönös bizalom;

- jól muködo belso kommunikáció, nyílt és
oszinte emberi viszonyok parancsnokok és
beosztottak között; 

egyértelmu és világos parancsnoki szán
dék.
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A küldetés orientált vezetés történelmi

gyökerei
Az egymás ellentettjeként értelmezett két

klasszikus vezetési felfogás (parancs- és kül
detésorientált vezetés) eddigi legnagyobb ösz
szecsapására a második világháborúban került
sor. Noha a gyoztes hatalmakat alapvetoen a
parancsorientált vezetési elvek jellemezték,
mégis a háború után a nyugati hadikultúrához
tartozó hadseregek zöme fokozatosan áttért
a küldetésorientált vezetésre, amely pedig a
vesztes német Wehrmacht11 jellemzo vezetési
felfogása volt. Idovel a küldetésorientált ka
tonai vezetésszemlélet a NATO meghatározó
vezetési felfogásává notte ki magát. Ennek a
látszólagos logikai bukfencnek a megértésé
hez a történelem ad magyarázatot.

Noha a küldetésorientált katonai vezetés

szemlélet leginkább a második világháború
során értékelodött fel, mégis elmondható,
hogy több évszázados katonai hagyomá
nyokra vezetheto vissza. A benne rejlo elo
nyök miatt több nemzet is szeretné magának
tudni a küldetésorientált vezetés legmélyebb
gyökereit. Az amerikaiak arra hivatkoznak,
hogy ok az indiánoktói ellesett, korában
rendhagyónak számító, manoverezo harc
modor során alakították ki a küldetés orien

tált vezetés alapelveit, melyek szellemében
harcoltak a függetlenségi háború során al
kalmazott ranger-alakulataik.18 A franciák
szeretnék bebizonyítani, hogy 1. Napóleon
(1769-1821) volt az, aki már tudatosan ve
zette reguláris csapatait ilyen szellemiség
ben. Az Oroszok viszont azt állítják, hogy
Szuvorov (1730-1800) tábornok volt az elso,
aki olyan új iskolát teremtett, ahol a kötel-

17 Wehrmacht - "Védero", a Németország 1933
1945 közötti hadseregének megnevezése.

18 Murinkó Attila: A katonák különleges hely
zetekre történo hazai felkészítésének tudo

mányos alapozása - doktori (PhD) értekezés
tervezet - Bp., ZMNE, 2004 - 68-75.0.

mek mechanikus teljesítése helyett a kezde
ményezés és a leleményesség állt az elso he
lyen.19

Ugyanakkor a témában megjelent nem
zetközi publikációk zöme egyetért abban,
hogy a mai értelemben vett küldetésorientált
katonai vezetésfelfogás eloször a németek
nél (poroszoknál) vált általános katonai ve
zetési felfogássá. Az egykori porosz-német
hadsereg volt az elso, ahol ez a vezetési fi
lozófia a hadsereg egészét áthatotta, a kato
nai vezetés minden szintjét beleértve. Ennek
mai is élo megnyilvánulása az úgynevezett
Auftragstaktik, amely a küldetésorientált
vezetés talán ma is legteljesebb formája.20

Trevor N. Dupuy amerikai ezredes, a késobb
róla elnevezett hírneves amerikai hadtudo

mányi kutatóintézet (Dupuy Intézet) veze
toje is többek között ezzel a vezetés szem
lélettel indokolta az általa megállapított
porosz-német hadsereg minoségi fölényét
1807 és 1945 között. Számára a küldetés

orientált vezetés a múlt német katonai telje
sítményeinek egyik fo eleme volt.21 Hason
ló eredményre jutott az izraeli Martin van
Creveld hadtörténész is, aki az amerikai vé
delmi minisztérium felkérésére írt tanulmá

nyában ugyancsak kiemelte a küldetésorien-

19 Füzi Imre szerkesztésében: Az egyetemes és
magyar hadmuvészet fejlodése az ókortól nap
jainkig. - Bp., Zrínyi Katonai Kiadó, 1986 
30.0.

20 Amíg Napóleon még csak a hadtest- és had
osztályparancsnokainak adott szabad kezet,
addig a porosz hadseregben már a tiszthelyet
tesek is döntési szabadsággal bírhattak a saját
tertiletükön, ami megreformálta a harcászatot.
Maga az elnevezés - Auftragstaktik - is kül
detés-harcászatotjelent, ami utal arra, hogy az
igazi áttörést az jelentette, amikor ez a veze
tésszemlélet már a legalacsonyabb harcászati
szinten is hatást tudott gyakorolni.

21 Dupuy - 307.0.
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,ált vezetés rendkivüli jelentoségét anémet
hadtörténelemben. 22

Auftragstaktik, avagy a küldetésorien
tált katonai vezetésfelfogás nérnet útja

A porosz ~ német hadseregben a külde
tésorientált vezetésszemlélet alkalmazása ki

magaslóan nagy eredményekhez vezetett. Az
izraeli Creveld szerint ez volt az a tényezo,
amely korábban elképzelhetetlen mértékben
emelte a porosz-német csapatok harci haté
konyságát.23 A küldetésorientált katonai ve
zetés fogalma - csakúgy, mint a parancs
orientált vezetésé - jó ideig nem szerepelt
szabályzatokban. Az Auflragstaktik kifeje
zés a Bundeswehr felállításáig (1956) csu
pán hadtudományi írásokban bukkant fel, de
alapelvei már fellelhetok a XIX.sz. végének
német szabályzataiban is. A küldetésorientált
vezetésszemlélet mind a mai napig anémet
hadsereg alapveto katonai vezetésfelfogása.24

A háborúkkal terhelt porosz-német törté
nelem során az arcvonalban szolgáló tisztek
és altisztek szabad döntési és cselekvési joga
rendkivüli teljesítményeket eredményezett
nehéz helyzetekben. A kezdeményezés lehe-

22 Creve1d, Martin: On learning from the

Wehrmacht and other things - in: Military
Review LXVIII Nr. 1. (1985) 62-71.0.

23 Creve1d, Martin: Kampjkraft. Militarische

Organisation und militarische Leistung 1939
1945 - in: Einze1schriften zur Militargeschichte
31. kötet - 2. kiadás ~ Freiburg: MGF A, 1992
- 206.0.

24 Elser, Gerhard: Führen durch Auftrag und
das Unvorhergesehene - in: Truppendienst,
Wien, BML, 2/1998 - 120.0.; Wilmann,

Helmut: Gedanken zur Operationsführung im
deutschen Heer - Der neue Ansatz (továbbiak
ban: Wilmann)- a német szárazföldi csapa
tok központi értekezletének alkalmi kiadánya,
H.n., K.n. 1998 - 92.0., Busse, Theodor: Befehl

und Weisung - Gedanken zur Befehlserteilung
- - in: Wehrkunde Nr. 3, Bonn, K.n. 19~1
293-294.0.,

tosége és a felelosségtudat motiválta a kato
nai vezetoket minden szinten és még a szám
beli fölényben lévo ellenséggel szemben is
gyakran sikerhez vezetett. Erre pedig a néme
teknek nagy szükségük volt, mert nagyhatal
mi törekvéseik során szinte mindig olyan el
lenségekkel kerültek szembe, akik általános
számbeli túleroben voltak. Egy olyan vezeté
si filozófiáról van szó, amelyet német kato
nanemzedékek egész sora ismert meg és sa
játított el azáltal, hogy kiemelt figyelemmel
alkalmazták a kiképzésben, a nevelésben, a
fegyveres erok struktúrájának és alkalmazási
elveinek kidolgozásában. 25

Noha Helmut von Moltke tábornok26 volt

az, aki ezt az újszeru vezetési elvet a német
porosz hadseregbe bevezette, még sem ot
tartják az Auflragstaktik atyj ának. 27

A küldetésorientált vezetés elso irásos el

veit Scharnhorst (1763-1813) vetette papir
ra, akit elsosorban a francia forradalmi há-

25 Löser, Hans-Joachim: Möglichkeiten und
Grenzen der Auftragstaktik in unserer Zeit 
in: Wehrwissenschaftliche Rundschau, 5/76
Bonn, K.n. - 141.0.

26 Helmut von Moltke tábornagy (1800
1891), az "idosebb Moltke". 1857 és
1888 között a porosz nagyvezérkar fonö
ke. Gyakorlattá tette a küldetés orientált
vezetést a porosz-német hadseregben.
Németország Franciaország fölött aratott
1871-es gyozelemének fo okát a nyuga
ti hadtörténészek közül sokan a jól kép
zett német parancsnoki kar (elsosorban
az altiszti kar!) kezdeményezésre kész
szerepvállalásában látják. Brand, Dieter:
Pliidoyer fiir freie Operationen - in:
Österreichische Militarische Zeitschrift,
Wien, BML - 2/98 - 152.0.

27Frieser, Karl-Heinz: B litzkrieg-Legende (továb
biakban: Frieser) - München, R.Oldenbeurg
Verlag, 1995 - 421.0.
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borúk tapasztalatai vezettek munkája során. 28

Ehhez közeli felfogás az, amely szerint az
Auflragstaktik a német egyesítési háborúk
által kiváltott reakció, melyek azonban min
denképpen összeköttetésben áll a Scharnhorst
nevével is fémjelzett un. porosz hadsereg-re
formerekkel.29 A kiképzés és a harc teljes sza
bályozottságról történo lemondás - az un.
"formai szabadság" - nagy szerepet játszott
a küldetésorientált vezetés keletkezésében és

elterjedésében.30
Az Auftragstaktik elméletének ugrássze

ru fejlodésére az 1870-71-es porosz-francia
háború után került sor. Ez a fellendülés leg
inkább von Schlichting (1829-1909) és von
Caemmerer (1845-1911) tábornokok nevei ál
tal fémjelezheto, akik számos a témával foglal
kozó publikációt jelentettek meg a kor katonai
folyóirataiban. Az Auftragstaktik fogalmi meg
születése szorosan összefügg a porosz illetve
késobb már német gyalogság számára készült
kiképzési szabályzat fejlodésével. Különösen
nagy hatással volt a további tartalmi fejlodésé
re az 1888. szeptember l-én kiadott gyalogsági
szabályzat, amelyben már egyértelmuen felfe
dezhetok a küldetésorientált vezetésszemlélet

nyomai.31 A szaklapokban folytatott szakmai

28 Bertele, Manfred: Beitrage des Generals
von Scharnhorst zur Weisungsführung der
preuj3ischen Armee, Hamburg, FüAkBw, 1970
- 34-35.0.; Wilmann - 91.0.

29 Leistenschneider - 29.0.; Millotat, Christian:

Auftragstaktik im Deutschen Heer im Spie
gel neu er Vorschriften und Grundlagen - in:
Europaische Sicherheit, Bonn, K.n., 8/2000 
9.0.

30 Uhle- Wetter, Franz: Auftragstaktik. Was ist das?
Können wir sie wiederbeleben?- in: Truppen
praxis Nr.36, Bonn, K.n., 1992) - 131- 133.0.

31 Helmut Schnitter: Militarwesen und

Militarpublizistik, in: Militarhistorische
Studien, 9. kötet - Berlin: k.n. 1967 - 10.0.;
Leistenschneider - 24-28.0.

viták és az ezek kapcsán alakuló új szabály
zatok nagyon fontos szerepet játszottak abban,
hogy az egységes terminológia és alkalmazási
alapelvek áthassák az egész porosz, majd né
met haderot.

A téma német kutatóinak egy része szerint a
küldetésorientált vezetés egy reakció volt a né
met egyesítési háborúk problémáira, amelynek
csírái elsosorban a porosz hadseregreformerek
hagyományteremto korszakában jelentek meg.
A Napoleontói Jenánál (1806) elszenvedett po
rosz vereség bebizonyította, hogy a porosz har
cászati elvek és harcvezetés elavultak. Napó
leon és tábornokainak vezetése ezzel szemben

rugalmas volt és jól alkalmazkodott a gyorsan
változó helyzetek követelményeihez. A poro
szok által alakiatlannak tartott francia mano

verek értetlenséget és tanácstalanságot váltot
tak ki a porosz tisztek többségéboP2 A porosz
hadsereg vezetési elveinek hozzáigazítása a
modem hadviselés követelményeihez égetoen
szükségszeruvé vált. A reform természetesen
nem ment zökkenomentesen. A porosz hadse
regen belül jelentos ellenzékre akadtY

A porosz hadseregben megerosödo kon
zervatív reformellenes eroknek köszönheto

en 1888-ig egyöntetuen a gyakorlóterek har
cászati-alaki alapelvei és az ezen alapuló un.
,,revü-harcászat" dominált a porosz hadsereg
szabályzataiban. Ennek ellenére a XIX. szá
zad közepétol a gyakorlat egyre inkább eltért
ettol. Az 1888-ban kiadott gyalogsági szabály
zatvégre már az új vezetési elvek szellemében
íródott, amely létjogosultságát az 1870-1871
es porosz-francia háború már a gyakorlatban
is igazolta. 34

32 Leistenschneider - 29.-37.0.

33 Nietschke, Heinz G.: Die Preuj3ischen
Militarreformen 1807-1813 (továbbiakban:
Nietschke) - 2.kiadás - Berlin: k.n., 1983 
137.0.

34 Nietschke - 133-135.0., Leistenschneider - 38
39.0.
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A küldetésorientált vezetés a XIX. század

'. .:gére a német császári hadsereg domináns
" .:zetési szemléletévé vált. Az elso világhá
:'-0rú megmerevedtek arcvonalai azonban
::'':ill tették lehetové a manoverezo hadviselést

;c;; igy nem tudott kibontakozni az ehhez pasz
;;zoló küldetés orientált vezetésszemlélet sem.

:_'gy'anakkor, ha lehetoség nyílott mozgó had
::::::üyeletekre,ott a német katonai vezetés álta
.:iban hatékonyabb an szerepelt. (Tannenbergi
~;;ata, Gorlicei áttörés, Capporettói áttörés,
;;tb.). A háború utolsó idoszakának roharnhar
~ászata ugyan adott némi lökést a manovere
zésnek, de áttöro sikert nem tudott hozni és

;;ikerei megmaradtak korlátozott, harcászati
;;zinten.35

"Tündöklés és bukás" - történelmi pél
dákon keresztül

"A paranccsal az ember egy menetjegyet kap
.1 végállomás feltüntetés éveI. A legmegfelelobb
:itvonalat, a különbözo kerüloket az utazóra kell

~Í::1ti."(Heinz Guderian, 1888-1954)
A versailles-i békeszerzodés kemény meg

:'-'ötéseit Németország tiszti- és altiszti kará
::lak korszeru elméleti felkészítésével pró
'Jálta kompenzálni, miközben a gyakorlatot
a szintén elszigetelt Szovjetúnióval történo
Titkos gyakorlati együttmuködés keretében
igyekeztek biztositani.36 Minden szintu né-

35 A II. világháború több sikeres német tábomoka
szerzett fiataltisztként meghatározó tapasztala
tokat egy-egy rohamcsoport parancsnokaként
az 1.világháborúban. Oetting - 141-167.0.

36 Oetting - 180-187.0. - A harceljárások és
technikai fejleszétések érdekében egészen
1933-ig komoly együttmuködést folytatott
Németország és a "kiközösÍtett" Szovjetunió.
Ennek keretében a Szovjetunió területén olyan
kísérleti telepeket hoztak létre, amelyeken fo
ként a légiero és a páncélos csapat,\k számá
ra fejlesztettek ki új típusokat és eljarásokat.
Rendszeresek voltak a két hadero közötti "ta
nulmányutak" és több tiszt is tanult a másik fél
különbözo szintu katonai isko1áiban.

met parancsnokot képzésük során hozzászok
tattak az önálló döntésekhez és az ezzel járó
felelosség vállalásához, minek következtében
gyorsan tudtak alkalmazkodni a váratlan szi
tuációkhoz.37

Már a második világháború legelején egy
értelmuvé vált, hogy az új háborút nem a me
rev lövészárkok anyagcsatái, hanem a gyors
lefolyású és mozgékony "szabad hadmuve
letek" (freie Operationen) fogják meghatá
rozni. A katonai vezetés szemlélet és a veze

tési rendszer jól idomult ehhez, ami komoly
elonyt - vezetési fölényt - jelentett számukra.
Több német parancsnok is "elölrol" vezette
csapatait. Az igy született gyors döntések jól
szolgálták a pillanat adta elonyös helyzetek
kihasználását. 38 A háború kezdeti idoszakában

a németek az ellenséges számbeli és többször
minoségi fölényét is hatásosabb szervezeti
struktúrával, az új technikai eszközökben rej
lo lehetoségek jobb kiaknázás ával és korsze
rubb katonai vezetésszemlélettel igyekeztek
ellensúlyozni. Ugyanakkor a szemben álló
hadseregekben - foként a háború elso évei
ben - merev parancsorientált vezetésszemlé
let dominált.39

37 Fieser - 422.0., Raesfeld, Wemer v.: Führung

durch Auftrag ader durch bindenden Befehl
(továbbiakban: Raesfeld) - in: Wehrkunde,
5/1960 ~ 167-168.0.

38 Fieser - 423.0.

39 Raesfeld - 167-168.0. - Az alkalmazási alap
elvek vonatkozásában például Európa leg
több hadseregében a harckocsikat a gyalog
ság támogatására tervezték alkalmazni, ezért
azokat kis kötelékekben szétosztották közöt
tük. Ezzel szemben a németek harckocsiikat

önálló páncéloshadosztályokba, azokat pedig
páncélos csoportokba osztották be és azt val
lották, hogy a többi fegyvernemnek hozzájuk
kell igazodnia. A szárazföldi hadmuveletek
közvetlen légi támogatására szélesköruen
alkalmazták a légierot, de fontos szerepet
kaptak a légideszant- és a diverziós csapatok
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A német katonai vezetés minoségi fö
lénye a nyugat-európai hadjáratban va
lósult meg legtisztább formában, ahol is
a számbelileg és több területen minoség
ben is fölényben lévo belga - brit - fran
cia - holland csapatokat a Wehrmacht még
önmaga számára is meglepo gyorsasággal
kényszerítette térdre.40 A nyugat-európai
hadjárathoz hasonló volt az alaphelyzet a
Szovjetunió elleni támadás kezdetekor is,
ahol az eroviszonyok még kedvezotleneb
bek voltak a németek számára. A vezetési

fölény gyors lefolyású, az ellenség mélysé-

is. Ennek köszönhetoen a német csapatok a
szovjeteket jóval megelozve a gyakorlatban
bizonyították az eredetileg Tuhacsevszkij
(1893-1937) nevéhez fuzodo "mély hadmu
veletek" elméletének létjogosultságát, amely
szerint a teljes hadmuveleti mélységben egyi
dejuleg kell csapást mérni. A legnagyobb átü
toerot a németek igyekeztek gyorsan, a leheto
legváratlanabb és az ellenség leggyengébb
pontján alkalmazni, ezzel általános számbeli
hátrány esetén is biztosítani a szükséges helyi
erofölényt. A harcászati áttörést követo siker
kifejleszto idoszakban különösen nagy sze
rephez jutottak a merész manoverekre épülo
"szabad hadmuveletek", amelyek nagyfokú
manoverezo képességet feltételeztek a csa
patoktól és megfelelo önállóságot, rugalmas
ságot és kezdeményezokészséget a kötelékek
parancsnokaitól.

40 Frieser - 65.0. - Eroviszonyok német és a
vele szemben álló országok (B, F, GB, NL)
között 1940.05.10-én: hadosztályok 135/151,
tüzérségi eszközök 7378/14 000, harckocsik
2439/4204, bombázó és vadász repülogépek
3578/4469 - ebbol bevetheto az arcvonal kör
zetében 2589/1453. A számadatokból kitunik,
hogy a németek a bevetheto repülogépek kivé
telével jelentos számbeli hátrányban voltak a
szövetségesekkel szemben.A közhiedelemmel
ellentétben a francia harckocsik egy jó része 
elsosorban a nehéz harckocsik - minoségben is
felülmúlta a német páncélosokat.

gébe irányuló, merész átkaroló hadmozdu
latokban realizálódott. 41

A már kimondottan "villámháboTÚnak"
tervezett Szovjetunió elleni német hadjárat
mégis kudarc ot vallott. A német vezetés fi
gyelmen kívül hagyta az ido, a tér, és az erok
nagysága közötti összefüggések törvénysze
ruségeit. A kezdetben nagy helyi erofölény
nyel, keskeny támadási sávokban támadó
ném et csapatok egyre súlytalanabbá váltak
a kitáguló orosz térben. A "Barbarossa" had
muvelet kezdetén az aktív arcvonal még az
1000 kilométert sem érte el, míg 1942 nya
rán már közel 6000 kilométer volt. A gyors
gyozelem helyett tartós logisztikai hadvise
lés várt anémet hadvezetésre, amelyre nem
volt felkészülve. Németország csak a sztá
lingrádi vereséget követoen - 1943-ban - tért
át a teljes hadigazdálkodásra és hirdette meg
a teljes nemzetgazdaságot mozgósító "totá
lis háboTÚt".42

41 Post, Walter: Unternehmen Barbarossa 

Hamburg/BerlinlBonn, Mittler & Sohn, 1996
- 420-421.0. - Az eroviszonyok alakulása
1941.06.22-én a következo volt a szovjet és
ellenséges erok vonatkozásában: hadosztályok
- 237/209, harckocsik - 12 800/5639, tüzérsé
gi eszközök - 34 695/32 710, harci repülogé
pek 9917/5714. Ezekbol az adatokból kitunik,
hogy a támadók foleg a páncélosok és a harci
repülogépek vonatkozásában jelentos hátrány
ban voltak a védokkel szemben. A fegyverzet
minoségének tekintetében a szovjetek több
korszeru harckocsival (T-34,KV-I, KV-2)ren
delkeztek és a korszeru repülogépek területén
sem volt egyértelmu a német fölény.

42 A német légiero a Szovjetuniónak csak kis
részét tudta bénítani, mivel a német légiero
(Luftwaffe) csak igen korlátozott számban ren
delkezett megf~lelo hatótávolságú stratégiai
bombázó repülOgéppel. Így nem tudta meg
akadályozni a haditermelés beindítását, a tar
talékosok bevonultatását és újabb hadseregek
felállítását a mélyen fekvo szovjet hátország
ban.
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~-\Z 1941 végén kialakult az elso krízis
='~~~'Leta keleti arcvonalon. A Wehrmacht elé

L-:-..:zÖtttúlméretezett feladatokhoz hozzájá
~"'~:.hogy anémet hadvezetés a Vörös Had
~~eg képességeit alábecsülte. Hitler a krízist
_;:. akarta megoldani, hogy 1941. december
~"'-en átvette a német szárazföldi csapatok
~'-:~,,"í')foparancsnoki posztját. Ez egyben a
. ~zetés centralizációjának kezdetét is jelen
:,:::e. méghozzá autokratikus módon. Hitler
;:.akran extrém elképzelései szabadon ér
'~'1yesülhettek és nem voltak olyan jellegu
:-:-egbeszélések, ahol az alárendelt parancsno
,: :'~ oszinte véleménye ellensúlyozhatta vol
=~ a valóságtól gyakran elrugaszkodott hitleri
~_-:épzeléseket. 43

Ezzel a lépéssei Hilter a Wehrmacht hadá
ozati vezetési szintjérol a szárazföldi csapatok
. ezetésének hadmuveleti szintjére lépett. Dön
:eseit gyakran politikai, sot ideológiai alapon
ZJzta ezen a vezetési szinten is, miközben a
zncászati - hadmuveleti következményeket
:-'gyelmen kívül hagyta. Közvetlen beavatko
z.:.saival a háború második felére a hadsereg
...soportok parancsnokainak döntési szabadsá
git erosen korlátozta. Az ido múlásával Hitler
egyre gyakrabban sértette a harcászati szint
:,arancsnokainak önállóságát is. Több száz ki
ométerrol akart olyan részletekben dönteni,

~elyeket a helyszínen lévo, alárendelt pa
:ancsnok ismert igazán.44 Ez a jelenség egyre
erosebben korlátozta a küldetésorientált szel

:emiséget és rombolta a morált.45

-, Oetting - 215.0.; Balek, Hermann: Ordnung

im Chaos, - Osnabrück, Biblio Verlag, 1981 
656.0.

+l Goebbels, Joseph: Tagebücher 1945
Dortmund, Hoffmann und Campe, 1992 - 84.0.
Oetting - 217.0.; Franz Halder: Hitler als
Feldherr (továbbiakban: Halder) - München,
k.n., 1949 - 24.0.

-l5 Brand, Dieter: Freie Operationen - in Trup
penpraxis 1-2./1998, -766-769.0.

A katonai vezetok egyszeruen nem kap
tak Hitlertol elegendo jogkört ahhoz, hogy
a megváltozott helyzetnek megfelelo gyor
sasággal alkalmazhassák eroiket. A fontos
döntések javaslatait érvénybe lépésük elott
legalább 36 órával fel kellett terjeszteni sze
mélyesen Hitlernek, hogy lehetosége legyen
az esetleges módosításokra. Ilyen viszonyok
között egyszeruen lehetetlen volt a csapatok
rugalmas vezetése és a döntések csak kés
ve születhettek meg. Hitler döntéseit gyak
ran minden katonai magyarázat nélkül utólag
visszavonta, ami tovább rombolta tekintélyét
tábornokai elott. A kölcsönös bizalom rom

lását csak tetézte Hitler egyre eroteljesebb 
már-már beteges - bizalmatlansága táborno
kaival szemben.46

A németek már 1943-ban elvesztették a

hadászati kezdeményezést, amely kényszer
pályákat jelölt ki számukra a döntésekben. A
hadászati és hadmuveleti szintek túlzott cent

ralizáció lévén létrejött összemosása károsan
befolyásolta a küldetésorientált vezetésszem
lélet muködését. A háború utolsó éveiben a

csapatok sokat szenvedtek ettol és parancs
nokaik rákényszerültek, hogy súlyos helyze
tekben a saját szakállukra cselekedjenek az
elöljáróik tudta nélkül. Ez viszont már nem a
küldetésorientált vezetés, hanem az engedet
lenség kategóriájába tartozott.47

Emellé társult még az a jelenség is, hogya
háború második felében a Wehrmacht napról
napra egyre nagyobb személyi veszteségeket
szenvedett, amelyeket egyre kevésbé lehetett
pótolni. 1943 végére már komoly hiány lépett
fel az éloeroben. Különösen drámaian jelent-

46 Schramm, Percy Ernst: Hitler als militarischer
Führer (továbbiakban: Schramm), Frankfurt
a.M - Bonn, Athenaum Verlag, 1962 - 53.0.;
Maier, Georg: Drama zwischen Budapest
und Wien (továbbiakban: Meier) Osnabrück,
Munin Verlag, 1985 - 421.0.

47 Halder - 25., 59.0.

--------------
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kezett az emberhiány a tiszti és tiszthelyettesi
karban. A jól képzett parancsnoki állományt
nem lehetett egyik napról a másikra pótolni.
Ahhoz idore lett volna szükség, ami azonban
nem állt rendelkezésre.48 A küldetésorien

tált vezetés csak magas szinten kiképzett pa
rancsnoki gárdával muködik. A személyi pót
lás kiképzés ének színvonala törvényszeruen
csökkent, mert a harcoló csapatok sürgos sze
mélyi utánpótlás-igénye egyre rövidebb ide
ju kiképzést tett csak lehetové. Kényszerbol a
kevésbé jól képzett alárendelteket egyre több
ször kell a részleteket is meghatározó paran
csok útján vezetni, ami a parancsorientált ve
zetési szemléletnek kedvezett.49

A háború második felében Hitler a maga
brutális akaraterejével szétrombolta a külde
tésorientált vezetési felfogás egyik legfonto
sabb alapját - a bizalmat.50 Néhány józanul
gondolkozó katona megpróbált élni a leheto
séggel és kifejezésre juttatta saját nézetét és
megpróbáltak szót emelni a történések ellen.
Ezen véleménynyilvánítások eredménye igen
gyakran az volt, hogy felmentették oket be
osztásukból és olyan tiszteket ültettek a he
lyükre, akik készek voltak feltétel nélkül vég
rehajtani Hitleri akaratát.51

A német katonai gépezet azonban mégis
a végsokig muködött, hajtva egyrészt a pa
rancsmegtagadás következményeitol és az
ellenségtol való félelemtol, a belso kohézi
ótói, másrészt a beléjük nevelt államfonek
járó feltétlen lojalitástól. Anémet hadmuve
letek sorra buktak el az egyre nyomasztóbb
ellenséges fölény következtében. A paran-

48 Westphal, Siegfried: Der Deutsche

Generalstab auf dem Anklagebank (további
akban: Westphal) - Rn.: v. Hase und Koehler
Verlag. É.n. - 74.0.

49 Raesfeld - 168.0.

50 Halder - 48.0.

51 Oetting - 214.0.; Westphal - 86.0.

csok egyre inkább teljesíthetetlenek voltak
és túlhajszolták anémet hadosztályokat. A
német csapatok nem tudtak hosszú távon
eredményesen harcolni a friss szövetséges
tartalékokkal szembenY Már Clausewitz

is hangsúlyozta, hogy a politika (államfér
fi) nem állíthat olyan követelményeket a há
ború (hadsereg) elé, amelyek meghaladják
annak képességeit, a nélkül, hogy ennek ne
lennének káros következményei. A máso
dik világháború bebizonyította, hogy Hitler
hadvezéri-gondolatai és valóságtól elrugasz
kodott politikai célkituzései az évek folya
mán milyen romboló hatással voltak anémet
hadsereg vezetési fölényt biztosító, hagyo
mányos vezetésfilozófiájára.

Mindezek ellenére harcászati szinten a né

metek mindvégig megorizték vezetési fölé
nyüket ellenfeleikkel szemben, ami részben
magyarázhatja a számadatokkal nem indo
kolható hatékony védelmi harcaikat. Ezen a
vezetési szinten még muködtek a több gene
ráción át folyó vezetoi nevelés ösztönös re
akciói. Ez a csapatok ekkorra már jelentos
mértékben megnövekedett gépesítettségé
vei párhuzamosan elegendonek bizonyul
tak a harcászati krízishelyzetek idoleges
megoldására. 53 A kezdeti helyi erofölény az
ido elorehaladtával azonban gyorsan elol
vadt.54 A háború vége felé Hitler egyre gya
koribbá váló drakonikus "kitartási parancsai"
(Haltebefehle) a parancsnoki önállóság ezen
maradékát is tovább korlátozták55

52 Westphal- 82.0.; Schramm - 51.,59.0.

53 Raesfeld - 166.0.

54 Maier, - 421.0. - "A tér, az ido és ero közötti
viszonyt rosszul ítélték meg. Szinte minden
késon történt. Csaknem minden esetben a ki
tuzött cél meghaladta a rendelkezésre álló erok
lehetoségeit."

55 Halder - 47.0. - Ezek az úgynevezett "kitartási
parancsok" az addig vezetési alapelvektol való
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_-\2 ilyen körülmények között kialakuló
illneríto anyagcsaták a németek ellenfele
=ek kedveztek, akik a korlátozott helyi né
=-_ettartalékok kimerülése után általában rög
:Oil támadásba mentek át és idovel maguk is
::-róbálták alkalmazni a háború során éppen a
:::~metektol ellesett "szabad hadmuveletek"

~:apelveit. A németek ellenfeleinek soraiban
~ háború második felére egyre nagyobb ta
:,asztalattal rendelkezo, tanulékony tisztek
:elentek meg a parancsnoki posztokon, akik
'.iszonyaikhoz képest igyekeztek önállóan
~selekedni. Míg anémet Wehrmacht vezetési
5zínvonala a háború elorehaladtával csökke

:lÓ tendenciát mutatott, addig az antifasiszta
:';'oalíció hadseregeiben ez a színvonal emel
;;:edopályán volt.

A második világháború tapasztalatai alap
ján levonható az a következtetés, hogy a
k'Üldetésorientált vezetés sikereinek legfon
tosabb korlátjait a muködési feltételek meg
szuuése jelenti:
- diktatórikus politikai hatalom, amely gát

ja az önállóan gondolkodni, dönteni és
cselekedni is képes és tudó alárendelt pa
rancsnoki kar fennmaradásának és kiala

kulásának, valamint a nyílt és oszinte em
beri viszonyoknak;

- túlméretezettfeladatok, amelyek alaposan
megtépázzák az önállósághoz szükséges
önbizalmat és megbontják az elöljáró és az
alárendelt között fennálló, egymás tiszte
letén és tényleges teljesítményen alapuló
kölcsönös bizalmat az által, hogy megkér
dojelezik a parancsnoki szándék helyessé
gét;

- a nagy emberveszteségek következtében a
képzett állomány elvesztése, amely mellett
nem lehet biztosítani a kiváló an felkészült

parancsnoki állományt sem.
A II. világháború utáni német küldetés-

elfordulást jelentették és a parancsorientált ve
zetésszemlélet eloretörését.

orientált vezetés fontos elemeként meg kell
még említeni az un. "belso vezetés" (innere
Führung) koncepcióját, amely nagyban elo
segítette az alárendeltek öntudatosságának,
önbizalmának és egyéni kezdeményezo ké
pességének fej lodését. A belso vezetést nagy
általánosságban a civil kontroll egyik rend
szerének lehet tekinteni. A küldetésorientált

vezetés egyik fontos pillére az emberköz
pontúság, amely nem csak az egyéni kezde
ményezokészségnek enged teret, de fontos
tényezo az emberi élet megóvása szempont
jából is. Ez a szemlélet jelenik meg a kato
nákról való mindenoldalú gondoskodás fo
kozott hangsúlyozásában is. Ennek alapjait a
szintén porosz hadseregreformerek közé so
rolt Gneisenau (1760-1831) fektette le a XIX.
század elején "polgár és katona" elméletével.
Ennek egyik legtisztább bizonyítéka, hogy a
porosz hadseregben Európa más hadseregeit
évtizedekkel megelozve 1807-ben nagymér
tékben csökkentették a testi fenyítések mér
tékét, majd egy fél évszázaddal késobb el
soként szüntették meg teljesen a fenyítések
ilyen módját.56

Az elmélet jelenléte végigkísérheto az
Auftragstaktik fejlodéstörténetében, de tu
dományos alapossággal csak 1956 után - a
Bundeswehr megszületésével - kezdtek vele
foglakozni. Az ekkor létrejött "belso vezetés"
koncepciója a hadsereg emberi viszonyait a
demokratikus társadalom szintjére emelte,
hogy megakadályozza a hadsereg olyan "el
fajulását", amelyet a II. világháborúban fi
gyelhettünk meg a Wehrmacht-on belül. A
belso vezetés egyik alaptétele, hogy a kato
nák engedelmessége a politikával szemben
nem korlátlan és nem feltétel nélküli, míg
a katonák jogait is csak a katonai feladatok
eredményes végrehajtásához feltétlenül szük-

56 L. Ralassy: Wegweiser durch die Bundeswehr,
MR NATO- békepartnerség Katonai Nyelv
képzési Központ, Budapest 1996, 51.0.
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séges mértékben szabad korlátozni. Az enge
delmességnek a nemzeti és nemzetközi jog
rendszerhez kell igazodnia.57

ÖSSZEFOGLALÁS

Noha a történelem azt mutatja, hogy bizo
nyos helyzetekben a parancsorientált vezetés
nek még mindig van létjogosultsága, mégis
mindent egybe vetve, a decentralizált külde
tésorientált vezetésnek kell lennie a normál

helyzetekben alkalmazott vezetési filozófiá
nak a hadseregen belül, míg a parancsorien
tált vezetést csak kivételes és indokolt esetben

kaphat teret. Mivel a Magyar Honvédségben
zajló haderoreform a hadsereg létszámának
csökkentését irányozza elo, amellyel párhu
zamosan növeini kell az ütoképességet és al
kalmazhatóságot, ezért különösen fontos a
csökkentett erok minél hatékonyabb kihasz
nálása. Kis hadsereg csak akkor tudja hatéko
nyan megoldani feladatát, ha mozgékony, ru
galmas és a helyzetnek leginkább megfelelo
módon és gyorsan képes reagálni. Ezért van
kiemelkedoen nagy szerepe nálunk is a kül
detésorientált vezetés meghonosításának. Eh
hez azonban egy gyökeres szemléletváltásra
van szükség, amely lehetové teszi a szüksé
ges érték- és normarendszer kialakulását. Eh
hez nem elég, ha valamennyi szintu katonai
vezeto megérti ennek lényegét, de a hadsereg
számára a célokat kituzo politikai döntésho
zóknak is azonosulniuk kell ezzel a filozófi
ával.

A küldetés orientált vezetésre történo át

térés nem tud egyik napról a másikra vég
bemenni. Valószínuleg generációk kellenek
ahhoz, hogy kézzelfogható látszata legyen a
szemléletváltásnak. Elso lépésekben a kül-
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detésorientált vezetésszemlélet feltételeinek

megteremtésére kell a hangsúlyt helyezni.
Ennek keretében törekedni kell az állomány
önbizalmának alapjául szolgáló egységes és
magas szintu kiképzésére, a személyes pél
dával is támogatott megfelelo szellemiségu
nevelésre, az objektív teljesítményértékelé
sen alapuló elomeneteli rendszer létrehozá
sára, amelyre fel lehet építeni az elöljáró és
alárendelt közötti kölcsönös bizalmat, nem

elfeledve, hogy az egész rendszer alappillé
re az egyén, azaz az ember. A kituzött felada
tokból egyöntetuen és tisztán ki kell tunnie az
elöljárói szándéknak. A folyamatos vezetoi
tréningeknek fel kell készítenie a parancsno
ki állományt az elöljárói szándék vezérfonala
mentén, váratlan helyzetekben hozott önálló
,döntések felvállalására.

Ha valóban elismert és megbecsült tagjai
akarunk lenni a NATO-nak, akkor a katonai

vezetésszemléletben szükséges váltást nem
szabad tovább halogatnunk, hanem követke
zetesen és tempósan végre kell hajtanunk!


