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A csapatok hadtápbiztosításának feladatairól 

Bakodi Zoltán alezredes 

Az utóbbi időkben egyre többször hallani olyan megjegyzéseket mind a ~hivatalos'' fórumo
kon (értekezleteken, továbbképzéseken stb.), mind szolgálati és magánjellegű beszélgetések, esz
mecserék alkalmával, hogy ha a mai kedvezőtlen gazdasági helyzetet még tetéző egyéb gondokat, 
problémákat sürgősen nem oldjuk meg, akkor bizonyos területeken, a hadtápszolgálat által, koráb
ban nagy áldozatok árán elért színvonal csökkenésével kell szükségképpen számolni, miközben 
más területeken a kitűzött célok, megszabott feladatok végrehajtása kerülhet veszélybe. Ha a felve
tétt kérdésre - amennyiben egy rövid tanulmány keretei között ez lehetséges - válaszolni akarunk, 
mindenekelőtt az említett gondok, problémák némelyikének „egyiitthatását" kell szemügyre venni. 
Másfelől viszont azt a körülményt kell megvizsgálni, hogy néphadseregünkben - ezen belül had
tápszolgálatunkban - milyen mértékben van a számítástechnika eltetjedve, a személyi állomány -
elsősorban a vezetőállomány - mennJire tette magááá a mcgkvőszámításterhnika által bátosított lehető
réxeket éJ eváltaldn hol tart a 1;épi adatfeldolf!,ozásra való átállás folyamata. Természetesen nem célunk, 
de lehetőségünk sincs rá, hogy egyfajta parancsnoki beszámoló követelményeinek megfelelő mély
ségig hatoljunk be a téma elemzése során. 

Rátérve az időszerű gondok, problémák kérdésére, talán célszerű abból kiindulni, hogy azok -
nem csak viszonylag hirtelen, néhány év alatt merültek előttünk fel - hanem ráadásul még olyan 
tekintetben sem kíméltek bennünket, hogy szakaszosan, részenként keletkeztek volna, hanem -
hogy úgy mondjam - ,,csőstől szakadtak a nyakunkba". E nehézségeink legfőbb jellemzői tehát, 
hogy összetettek, komplex módon és egyidejűleg hatnak ránk, illetve ezáltal egyik nehézség, gond 
felfokozza a másik hatását. Komplex, összetett jellegük abból fakad, hogy megtalálhatók benne a 
káderproblémák, méghozzá úgy is, mint a beosztási helyek feltöltetlensége és úgy is, mint a régi 
kádereket felváltó fiatalok felkészültségének fogyatékosságai és - ami természetes - tapasztalataik 
elégtelensége, áldozatvállalásuk hiányai. 

Megtalálhatók további gondjaink között a hosszú idő alatt bevált és mind vezetőállomá
nyunk, mind a végrehajtók által egyre jobban megkedvelt pénz-, pénzkeret-gazdálkodás sikeres 
folytatását gátló, akadályozó tényezők, és azoknak a feltételeknek egyre gyakoribb hiánya, amelyek 
korábban lehetővé tették, hogy hadtápszolgálatunk az akkor természetesnek vett, magas színvona
lon tevékenykedjen. 

Mivel nézeteimet egy úgynevezett H ritacikkhen ., fejtem ki, ez a körülmény nemcsak megen
gedi, hanem egyenesen megköveteli, hogy őszintén szóljunk a dolgokról anélkül persze, hogy 
„ ré.Jzharangot k1JflftltnJnk ··, vagy a képtelenségig felfokoznánk a realitásokat. Először is szembe kell 
nézni azzal a körülménnyel, hogy - bár tiszti, sőt tiszthelyettesi iskolánkra is kezdetben túljelentke
zések, esetenként többszörös túljelentkezések tapasztalhatók - a beiskolázott hallgatók a képzés és 
csapatgyakorlatok folyamán visszariadnak a katonai szolgálattól, s emiatt évről-évre kevesebb fiatal 
tiszt, tiszthelyettes kerül felavatásra, hovatovább manapság már annyi sem, hogy a szolgálatból 
távozó, vagy elhalálozó kádereket számszerint pótolni lehessen. Másodszor látnunk kell, hogy -
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• bár vezető szerveink minden tőlük telhetőt elkövettek azért, hogy polgári állományunk részére 
vonzóvá és „kijizttr!dővt· tegyék a honvédségi polgári alkalmazottak státusát - , a népgazdaságban és 
a költségvetési szervekben bevezetett olyan gazdálkodási formák, mint pl. a GMK, továbbá a min
denféle állami rendszabály ellenére sem csökkenő munkaerő kereslet, különösen a szolgáltató 
szektorban, s nem utolsósorban a magánszektorban, vagy az úgynevezett bérleti-rendszerben 
kínálkozó lehetőségek fokozatosan „náh(tjdk d~ tőlünk a saját pénzünkből és eszközeink amortizá
ciójából na,gynehezen a jártasság és készség szintjére felkészített - és éppen a legügyesebb - polgári 
dolgozóinkat. 

Harmadszor, -úgy tűnik - most jutott el néphadseregünk oda, hogy az 1930 év körül született 
és az 1950 év körül avatott, minden áldozatra kész, éjt nappallá téve dolgozó és tanuló káderek 
néhány év alatt történő eltávozása olyan űrt bagy maga után, amdy egycsapásra sem helytállás 
tekintetében, sem szaktudásban és tapasztalatokban nem tölthető ki. Ha a megfelelő felkészültség
gel kerülnének is ki a beiskolázott káderek a tiszti, tiszthelyettesi iskolákról, az akadémiáról, 
türelmi időre akkor is szükség lenne, mint ahogy a szervi határozványok szerint van is. A többé
kevésbé igaznak elfogadható tény viszont éppen az, hogy megengedhetetlenül sok a hiányosan fel
készült káder, miközben időt a paranc~nokok - mondhatni úgy is, hogy „ohjektt't (lkokbó/"- ha akar
nának sem tudnak adni, mert őket is szorítja a tervezett és jóváhagyott feladat. A hadtápszolgálat
ban különben is illuzórikus dolog türelmi időről beszélni. E szolgálatba becseppenvc, a fiatal tiszt· 
nek, tiszthelyettesnek, akadémiát végzett hadtáphelyettesnek már aznap gondoskodni kell arról, 
hogy a legénység étkezzen, ruházati szolgáltatásokban részesüljön, a gépjárművek fel legyenek tan
kolva, a beteg katona gyengélkedőre kerüljön stb., s mindez a normák, pénzkeretek és más szabá
lyozók alapján, tisztán elszámolva történjen. Nem is szólva a harckészültségi, mozgósítási problé
mákról, kiképzési feladatokról, gyakorlatokról, ellenőrzésekről. 

Van olyan eset, melynek során nemhogy a Szolgálati Szabályzatban előírt átvételi mód és 
határidő biztosítva lett volna egy fiatal, az akadémiáról éppen csak bevonult tiszt részére, hanem 

egy hirtelen elrendelt harckészültségi ellenőrzés után, a már hosszú ideje máshová helyezett elődjé

nek rendetlen hagyatéka miatt, rögtön őt fenyítették meg. A személyi feltöltetlcnségből és a meg
levő állomány felkészületlenségéből eredő hiányosságok, gondok, problémák csak akkor tárulkoz
nak fel a maguk valódiságában, ha összevetjük őket a hadtáp-szolgálatiágak és az általános hadtáp 

egyes területein megmutatkozó hatásokkal. Mindnyájan tudjuk, hogy az éleződő nemzetközi hely
zetben a harckészültségi követelmények - ha lehet - még az eddigieknél is kevesebb időt biztosí
tanak, miközben a feladatok terjedelme és sokrétűsége állandóan fokozódik. A gazdaságirányítás 
mai rendszerében viszont egyre ·nehezehb a mozgósítási feladatok megnyugtató lerendezése a nép
gazdasági és egyéb szervekkel. A bevonuló katonaállomány életszínvonala, otthonról hozott igé
nyessége, évről-évre nő, hovatovább meghaladja a néphadsercgünk által biztosítható szolgálati-, 
munka- és életkörülmények lehetőségeit. Akár egy évtizeddel korábban, még büszkén mutattuk ki 
magasabb parancsnokainknak és a pártfórumoknak azokat a sikereket, amelyeket a körülmények 
állandó javítása terén elértünk. Persze ez akkor sem ment áldozathozatal nélkül, mert miközben a 
személyi állomány életkörülményei javultak, ezen belül a htp. állományé - ezzel egyenes arányban 
- romlott, mert ugyanannyi embernek kellett egy bonyolultabb, méreteiben és sokrétűségében 
megnövekedett ellátási, gazdálkodási rendszert működtetni. A hadtápbiztosítás - békében és 
háborúban egyaránt - fokozott áldozathozatalt igényel, s az ezzel járó felelősségérzet előbb-utóbb 
öntudatos, pozitív erkölcsi-politikai és pszichológiai tulajdonságokat fejleszt ki abban a személy
ben, aki ezt bármely szinten gyakorolja. Ha ez nem következik be, akkor a személy összeroppan, 
elbukik. Lcher-e vitatkozni a kellő hivatástudaton, ha tudjuk, mert nap mint nap tapasztalhatjuk, 
hogy amikor már a laktanya elcsendesül, esetleg csak a klubból kiszűrődő kultúrműsor, vagy a tele
vízió hangjának foszlányai jutnak el az őrök füleibe, a konyhán szorgos kezek készítik a meleg ételt 
vagy büfészerű élelmiszer adagok választékát, a kazánházban melegítik a vizet azért, hogy a katona 
vacsorázni, fürödni tudjon, a raktárakban előkészítik a mindennapi élelmiszer nyersanyagokat, a 
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tiszta fehérneműt, ágyneműt a másnapi cseréhez. A gondoktól és a sok számonkéréstől fiatalon 
,,megkomolyodott" hadtáphelyettcsnek hány hajnali alvást, esti szórakozást, családi kört kell felál
dozni azért, hogy a faradt szakács lássa elöljáróit, aki ott van vele, a későn beérkező vételező tudatá
ban legyen annak, hogy várják, ellenőrzik, számonkérik azt, hogy mit és mennyit hoz be a lakta
nyába. Mindez fokozottan érvényesül a gyakorlatokon. Tudjuk, hogy a csapatok és törzsek is éjjel
nappal tevékenykednek annak érdekében, hogy az elhatározás időben megszülessen és kulturáltan 
formábaöntve eljusson a végrehajtókhoz, a harckocsi, a PSZH vagy HMP, a rakéta páncéltörlí esz
köz, a löveg és megannyi más harcitechnika időben a helyén legyen. Mégis, akarva akaratlan sze
münkbe tűnik, hogy a harcállásponton, fárasztó áttelepülés után, a törzsbeli tiszt beérkezve, kicsit 
lctisztálkodva, netán lepihenve, derűsen elindul az étkezősátor felé, ahol jóízűen elfogyasztja az 
illetményes ebédjét, vacsoráját, felveszi az éjjeli pótlékát. Ki gondol ilyenkor arra, hogy akik ezt 
szervezték, időre elkészítették, szintén menet után vannak. Hasonló a helyzet a legénységi állo
mánynál is. A katona a gépjárművön menet közben .,bóbúk(l/hat", <le a kijelölt körletbe való bcérke· 
zés után rendszerint az első dolog az élelemért való sorakozás. lehetővá vált ez azért, mert a hadtá
pos katona - nem tudni mikor és hogyan - meghámozta a burgonyát, feldolgozta a zöldséget, az 
előírt módon tárolta, feldarabolta, megfőzte, megsütötte a húst, felszeletelte a kenyeret. 

Mint a felsorolt példákból látható - ezek a feladatok már akkor is jelentős áldozatokat köve
teltek a hadtápszolgálattól, amikor a normagazdálkodásról fokozatosan áttértünk a pénz-, pénzke
ret-gazdálkodásra. Pedig akkor még „laJJlibb rnlt a temprí" és hosszabb a katonai szolgálat időtar
tama. A népgazdaság sem gyakorolt olyan direkt hatást a csapatok gazdálkodására. Ma tulajdon
képpen a rutinos, idős hadtápkáderek számára is bonyolultabb lenne a helyzet, amdybe néhány év 
ahtt kerültünk, bár az is igaz, hogy az elméleti felkészítés terén viszont ez a korosztály hagyott 
maga után némi kívánnivalót. Mindenesetre azok az ellentmondások amelyek egyfelől a kádcrp
roblémák, másfelől az árszínvonal folyamatos növekedésében, a megnövekedett és felgyorsult 
olyan követelményekben, mint pl. a 3x6 hónapos kiképzés, az energiamérlegben, a szolgáltatások 
minőségében, a javítóanyagok és alkatrész hiányokban és más, a néphadseregre gyakorolt negatív 
gazdasági hatásokban nyilvánulnak meg, egyre nagyobb feszültségeket idéznek elő. Következés
képpen ezek az ellentmondások ráirányítják a figyelmet azokra a területekre, amelyekre a rendelke
zésre álló erőket, eszközöket és energiát céls'zerű és kell fordítani. Bár az előzőekben zömében a 
csapathadtápot elemeztük, nem feledkezhetünk meg a középszintű és a HM vezetőszervek munká
járól sem. A hadtápszolgálat és hadtápvezetés valamennyi szintjének munkáját az teszi bonyolulttá, 
hogy nincs olyan hadtápfeladat - mivel ezek elemi szükségleteket elégítenek ki - amelyet el lehetne 
ódázni, átütemezni vagy elhagyni. Legfeljebb annyit lehet a feladatokon „manipulálni", hog'y 
vegyes módszerrel oldjuk meg, mint azt pl. az új legénységi ruházat esetében tettük. Az illetményes 
anyagokat és szolgáltatásokat azonban halasztást nem tűrő módon biztosítani kell. 

E halasztást nem tűrő feladatok végrehajtására mindenképpen megoldást kell keresni és 
találni, mégpedig nem mindegy, hogy milyen megoldást. A problémát, ha csak „mennyiségileg" 
vizsgáljuk, akkor csupán az tűnik ki, hogy szolgálatunk az MN költségvetésének valamivel több 
mint 10%-át igényli. Ha viszont minőségileg, tehát a harckészültségre, az erkölcsi-politikai és pszi
chés állapotra gyakorolt hatását vizsgáljuk, akkor semmiképpen sem beszélhetünk az említett ará
nyokról, mert az élelmezés, ruházat, tisztálkodás, gyógyítás-megelőzés, mind-mind sorsdöntő 
szükségletek az ember életében, az üzemanyag pedig a technika igénybevételében. Amikor annak
idején áttértünk a pénz-, pénzkeret-gazdálkodásra, vezetőink vállalták a kockázatot, hogy azoknak 
a beszerzési és ellátási feladatoknak a zömét, amelyeket addig a központi szervek útján ők végez
tek, rábízzák a csapatokra. Majdnem hasonló volt a kockázat is, amikor a mindig kevés hadtápir
noki állomány és az akkori elhelyezési szolgálat terhére az első csapatszámviteli részlegek felállítá
sához, illetve később a mozgósítási-ellátási tervek központban történő gépi adatfeldolgozásához 
hozzájárultak. Talán úgy is kifejezhetjük magunkat, hogy egyfelől a harckészültség-mozgósítás 
hadtápbiztosításának, illetve a hadtápok mozgósításának bonyolultabbá váló tervezésének levétele 
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a csapatok válláról, mástdől a számviteli részlegek egyre olajozottahb működése energiákat szaba
dított fel JZ új típusú gazdálkodási műveletek számára. 

Ezen a ponton érkeztünk el vitacikkünk mondanivalójának másik, lényegesebb részéhez. A 
számítógép - ha nem is J. mai viszonylag korszerű formájában, hanem Ascota könyvelő gépekkel 
és első generációs elektronikus eszközökkel - egyszer tehát már csatát nyert. Miután azóta a számí
tástechnikai eszközök cs módszerek fejlesztése terén hatalmas lépéseket tettünk előre, bár ezeket a 
lépéseket semmiképpen sem akarom eltúlozni - a kérdés mégis önkénytelenül úgy merül fel, hogy 
miért ne nyerhetnénk meg a segítségükkel egy másik csatát is, avagy az dözöekben vázolt ellent
mondások közül miért ne oldhatnánk fel néhányat :l sz."lmitógép segítsegévcl. telmerül azonhan 
rögtön egy olyan kérdés is, hogy csakugyan tartunk-e már ott, hogy a számítógépektől reális segít
séget várhatnánk-e a manuális munka felváltása terén, vagy netalán még továhb bonyolódnak a 
problémáink. súlyosbodnak a gondjaink? Ez ma az úgynevezett „kardinális kérdé~": Miután a VI. 
\)téves terv végére érve egyébként is számot kell vetni, ezt a számadást ml'gkísércljük úgy elvé
gezni. hogy egyben a cikkünk címében felvetett kérdésre is vábszt kerc:.sünk. Tl.'rmészetesen ez a 
cikk csak nagy vonalakhan inform[ilja az érdeklődőket de nem pótolja a ré:.zktes elsúmolást és a 
megalapoz(1tt javaslatokat. 

A hadtjp-rcndstcrs;crvczés és gépi ,1datfeldolgoz."I~ f(1lyamat.'1val kJpcsolatos tevékt:nységün
ket ;,z elmúlt ot évben a dinamizmus és az erőteljes fejlesztés jellemezte. Néphad.'>eregünk hadtáp
)zolg.lbtának cgészé·t átfogó ·számítógépes információ- l"s adatkldolgozó rendszerek épültek és 
váltak, illetve válnak egyes átfogó és szakterületeken a tevékrnység .'>zt:rves n:·szevé. Ezt bizonyítja 
:1L1pvetően az a tény, hogy az 1981-85. terviJőszak munkájának eredményeként az MN hadtáp
szolgálata béke és háborús alaprendeltetéséből fakadó fő feladatai, a gazdálkodás. a hadtáp „M" 
anyagi-technikai ellátás folyamatai, a hadtáphiztosítás fő ágazatainak kiemelt munkálatai, valamint 
a háborús htp. vezetés meghatározó elemei, számítógép alkalmazására alapozva kerülnek megol
dásra. A számítógépes rendszerek célirányosan kerültek kidolgozásra és elsősorban a végrehajtás 
szintjén jelcntkez6. egyre bonyolultabb körülmények ki)ziitti feladatokat támogatják, egyidejűleg 
jó alapot képeznek a vezetés-irányítási frilyamatok információ ellátásához. 

Ennek megfelelöen a csapatgazdálkodás, a csapatok tevékenységének szerves részévé váltak 
az SZR-ck, amelyek már megbízhatóan átfogják az MN htp. gazdálkodása csapatszintjének egé
szét, és kiterjednek a politikai-nevelési, kiképzési és elhelyezési anyaggazdálkodás számviteli rend
jére, hogy csak már az dö és bevált htp. programok alkalmazási területeket említsem. 

A központi htp. gazdálkodás végrehajtás szintjé"n 10 helyőrségben, 14 központi raktárnál, 24 
számlázó-könyvelő automata alkalmazásával, öt htp. szolgálati ágat átfogóan, na_gy me_ghízhatóság
gal funkcionál a rendszer anyagnyilvántartási, megrendelési folyamata, amely felclőséggel ellátja 
alaprendeltetését, egyidejűleg megbízható információbázist képez a központi htp. gazdálkodás -
féltucat írásos jelentést is kiváltó - többi folyamataihoz és szintjeihez, valamint a htp. ,,M" ellátás, a 
felső szintű htp. vezetés számítógépes informáClórendszeréhez. J\.·iintegy l )-re tchetc'.í a.zoknak az 
egyl'di súmítógépes feladatoknak a száma, amelyek szerves részét képezik az ágazati gazdálkodási 
és szolgáltatási. a kórházi osztályok gyógyító és tudományos, a H(lTl szolgálat és más \Zervek (pl. 
,\1NHF) gyakorlati tevékenységének. Ezek közül a '1]0 anyag.gazdálkodás feladatai méreteinél és 
szolgáltatásainál fogva :l rcndszerkritériumoknak is megtelelnek. 

A hadtáp „M" ellátás komplex rendszere valóban alapját kép{'zi a haJtáp ,..\1~ anyagi-technikai 
biztosításának.igya végrehajtásban működők fela~lata az c!látá~ szervezésére. anyagok meglétének 
elleniírzésére. a rendszerváltozásokhoz tiirtén6 1gazít:'1sárn terjed ki. 

A végrehajtást támogató számítógépes .'.Zolg:-iltatá.'.okra alapozódtak a tdső hadtápvezetési 
~zintck tdadatai. Így kerül kidolgozásra és 1986. január 1-vel bevezetésre n üzemanyag-tervezés és 

cl~zámolás rend~zere. amelyben átfogott infórmáció tömeget manuálisan már képtelenség kövctmi 
és kezelni. Etck szolgáltatására épül a hadtápfőnöki információrendszer (HÜFIR) is, amelvből a 



felsöszintű költségvetési gazdálkodás és hadtáp „M" ellátási összesített információkat már tudjuk 
szolgáltatni. A rendszer keretében a következő évhen aktivizáljuk a 5. HDS számítógépes hadtáp
adattár sz<ilgáltatásait és vizsgáljuk kiterjesztését más seregtestek hadtápvczetési szintjére. 

Jdentéís - az egészségügyi megelőző, gyógyító tudományos munkát és felsővczetést támogató 
- célkitűzés valósul meg a komplex egészségügyi rendszerépítéshen. Azt akatjuk elérni az eddigi 
eredményekre alapozva, fokozatosan - a 2. sz. KK-nál már jövőre-, hogy az ESZG érezhetöen 
segítse a gyógyító orvos munkáját, az eü. adminisztráció korszerűsítését, az ápolás színvonalának 
emelését, az életmentő, sürgősségi ellátást és a diagnosztikai tevékenység támogati~ának előkészí

tesét. 
A béke feladatok mellett fontos helyet kapott a háborús htp. vezetést szolgáló feladatok - tel

jes vertikumban történó - kidolgozása és alkalmazása. A csapatok ho. és e. szintre kidolgozott gépi 
nyilvántartások, számvetések bebizonyították létfontosságukat. A HDS HVP számítógépes felada
tai beépültek a htp. törzs munkájába, amelyek egy része 1986-ban már korszerű MR-11 ESZG-en 

kerül megoldásra. 
A tervidCJSzakban megindult, tartalmasabbá vált a hadtápvczctő-állomány - számítástechnikai 

alkalmazására történő - célirányos felkészítése. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy elfogadják, támogat

ják és igénylik is azt. 
Ehhez a munkához kapcsolódik a tanintézetekben folyó oktatás rendszeres támogatása és 

kiszolgálása. 
A jövőben folytatni akarjuk e munkát, mégpedig úgy, hogy a békében történő hadtápvezetés 

érdekében tervezzük befejezni az SZR-ek hálózatának előirányzott kiépítését, a gazdálkodási rend
szer valamennyi moduljának rendszerbeállítását. Tovább tökéletesítjük a hadtáp „M" anyagi-tech
nikai tervezés rendszerét. Jelentős lépést teszünk az MNHF-ség össz-szolgálati, jóváhagyott adat
bázisra épülő rendszerének kiépítése terén. A meglevő egészségügyi rendszerek tökéletesítése mel
lett megkezdjük a szakosított és sürgősségi orvosi ellátás folyamatát támogató számítógépes rend
szer kimunkálását. Vizsgálat tárgyává tesszük a közlekedési szolgálat időszerű rendszerépítési fel
adatait és a lokális rendszerek beépítésének lehetőségeit az átfogó rendszerekbe. 

A felvázolt eredmények és biztató elgondolások ne tévesszenek meg senkit abban az értelem
ben, hogy témánkat illetően a legnagyobb rendben mennek a dolgok. Az elmúlt 5-10 évet semmi
képpen sem lehet valamiféle „diadalmenet"-hcz hasonlítani. Ha hasonlattal akarunk élni, akkor 
sokkal inkább azt lehet mondani, hogy „göröngyös úton" jártak mindazok, akik e területen mun
kálkodtak. Így az elért eredményeink csupán' egyfajta ,,mérsékelt optimlzmus"-ra jogosíthatnak fel 
bennünket. Tanulmányunk első részének eszmei mondanivalója az, hogy ha valahol szükség van 
az elhivatottság érzésére, akkor erre - ha lehet - még inkább szükség van a hadtápszolgálatban. fz 
az a terület, ahol a kudarc azonnal megmutatkozik a ritka-de annál becsesebb - sikerélmény, mert 
a megelégedettség látványa mindenért kárpótol. Ugyanezek a megállapítások vonatkoznak a had
tápszolgálatban tevékenykedő számítástechnikai szakemberekre is. Amikor az első gépek és prog
ramok megjelentek a szolgálatban, vezetőktől kezdve az irnokokig. senki sem rejtette véka alá -
enyhén szólva - az „idegenkedést\ mely különösen az idősebb korosztálynál - még ma is tapasz
talható. Azt hiszem, hogy ezen semmi csodálkoznivaló nincs, mert az újtól való idegenkedés - leg
tiihb esetben - természetes emberi tulajdonság, hiszen minden új jelenség megkérdőjelezi a régit, 
azt amit eddig alkottunk, továbbá az újat el kell sajátítani, ami jelentds többletenergiát követel. Ú!,,"Y 
tűnik, hogy ma már más a helyzet. Bár a „frontális áttörés" csak akkor következhet majd be, amikor 
a számítástechnikai eszközök és módszerek egyértelművé teszik, hogy a korábbi manuális munka 
eredményességét és hatékonyságát - időben és megbízhatóságban - sokszorosan felülmúlják, ami 
ma még korántsem mondható cl. Ma még nap mint nap felmerül a kérdés: hasznos-e a számító
gép, vagy alkalmasint csak fokozza a gondokat? De a progresszív gondolkodású emberek már ma 
sem lehetnek meg a rendelkezésükre álló számítógépek nélkül. A számítógép előnyeit, hasznos 
voltát aligha kell ma már bizonygatni. mert azt a mindennapi élet gyakorlatban bizonyítja. Viszont 



• 

bölcsen látni kell azt a rendkívül nagy felelc'ísséget, amit e terület szakidnyítóit, szélesebb értelem
ben pedig a szolgáltatás igénybe vevöinek parancsnokait terheli. Nyugodt lelkiismerettel kimond
hatjuk, hogy- a jövó - a nemi.'. olyan távoli jiivd - a számítógépeké. A hevezetdben felv[1zolt ellent
mondásokat viszont ma ,.kclr megoldani. Ezért a legfrekventáltabb területeken már ma úgy kell 
hozzálátni a feladatokhoz, a számítógépet úgy kell alkalmazni, hogy ne fokozza, hanem enyhítse, 
csökkentse a problémákat. A hatékony hadtáp munka a napok. gyakran az órák célszerű kihaszná
lásának eredményeként következik be. Ha rövid tanulmányom mondanivalóját a megírás szándé
kának szellemében fogjuk fel, akkor úgy kezeljük a számítógépet, hogy alkalmazásával - mcgfcle-
16en kiépített rendszereken belül - a napok órákká, a több óra néhány órává zsugorodjon, miköz
ben a munka hatékonysága növekedjen . 
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