
KULFOLDI FOLYÓIRATSZEMLE 

Korszerűsítsük a hadtápvezetést 

(Fordítás) 

A Szovjetunió Kommunista Pártjának XXV. kongresszusa - mint isme
retes - nagy figyelmet fordított a gazadságirányítás további korszerűsítésének 
kérdésére. A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának beszámoló 
jelentéséből kiderült, hogy az utóbbi években már értünk el gyakorlati ered
ményeket ezen a fontos területen. Részleteiben kidolgozásra került egy sor 
iparág irányításának általános sémája. 

A tudomány és technika fejlődésének viharos üteme, az újabb technikai 
eszközök bekapcsolása a gazdasági potenciálba - új erőfeszítéseket követel a 
gazdaságirányítás területén, hogy maximálisan növelhessük annak hatásfokát és 
új minőségi szinteket érhessünk el a termelésben. 

Teljesen érthető, hogy az automatizált vezetési rendszer széleskörű beve
zetése a népgazdaságban új potencionális lehetőségeket teremt a csapatok veze
tése automatizálási problémájának sikeres megoldásához. Ebben az irányban 
már sokat tettünk és teszünk a katonai körzetekben és a flottáknál. Ebben a 
cikkben mi csupán egy részét tekintjük át ennek a kérdésnek - a hadtápvezetés 
korszerűsítésének szükségességét. 

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a korszerű harc és hadművelet sikere az 
eddigieknél nagyobb mértékben függ a katonai tudományos és technikai poten
ciál ésszerű kihasználásától. Mint ismeretes, főleg a Nagy Honvédő Háború 
befejező szakaszában, amikor a Szovjet Hadsereg jól fel volt szerelve fegyver
verzettel és technikával, azok ésszerű és hatékony felhasználása a győzelem el
érése érdekében nagy jelentőséggel bírt. Az erők és eszközök jobb felhaszná~ 
lása érdekében hozott elhatározás az elmúlt háborúban főképpen a parancsnok 
személyes képzettségétől, tapasztalatától és nem ritkán gyakorlati megérzésétől 
függött. 

Napjainkban a jelentősen nagyobb harci lehetőségekkel rendelkező korszerű 
fegyverfajták megjelenésével kapcsolatosan egyik tagozatba tartozó parancsnok 
sincs olyan helyzetben, hogy megbízható megalapozott elhatározást hozzon és 
hatékonyan felhasználja a harci technika megnövekedett potenciális lehetőségeit 
az ellenség szétzúzása érdekében, ha csak a saját tapasztalatát, vagy megér
zését veszi figyelembe. Az információk mennyisége és az elhatározás megho
zatalára a parancsnok rendelkezésére bocsátott idő feltétlen megkövetelik a 
vezetés korszerű automatizációs eszközeinek és módszereinek alkalmazását. 
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Ily módon, ma már nem merül fel a kérdés arról, hogy kell, vagy nem 
kell az automatizáció bevezetése. Arról van szó, hogy minnél kitartóbban é'i 
gyorsabban korszerűsítsük azt. 

A korszerű hadtáp sajátosságát tekintve - technikai hadtáp. Elmúlt az az 
idő, amikor a hadtáp alapjdt a készletek és képletesen kifejezve a fizikai, em
beri energia, valamint az alegységek - készletek feldolgozására, tárolására és 
harcmezőre történő eljuttatására, javítására és a kommunikációs hálózat, vala
mint a technika kiszolgálására szolgáló - kis mennyiségű technikai eszközök 
alkották. 

Más a helyzet most. A hadtáp munkájának méretei néhány szolgálatnál 
jelentősen megnőttek. Tízszeresére, százszorosára nőtt az anyagi eszközök nó
menklatúrája. Ezek a gyökeres váltoó.sok is képezik a hadtápvezetés automati
zációja további korszerűsítésének objektív szükségességét. 

A csapatok anyagi biztosításával kapcsolatos munka mennyiségének növe
kedése kiváltotta a raktárak átépítésének szükségességét, és a készletek feldol
gozására, tárolására és szállítására szolgáló új technikai eszközökkel való ellá
tását, a szállítások méretei és az új harceszközök kommunikációs hálózatra gy:.1-
korolt hatása pedig megköveteli a vasúti, közúti, gépkocsi szállító, légi-szállító, 
csővezetékes és más hadtáp csapatok új szervezetének létrehozását és teljes 
gépesítését. Másképpen szólva, a harcoló csapatok teljes gépesítése és motori
zációja idézi elő a hadtáp új technikai alapokon való átépítésének szükséges·· 
ségét, mivel a hadtápnak minden lehetőséggel rendelkeznie kell, hogy a kor
szerű harc folyamán rövid határidő alatt és bonyolult viszonyok között meg
oldja nagy és fontos feladatait. 

Mindez meg is határozza a korszerű hadtáp minőségileg új helyzetét. Tel
jesen érthető, hogy erőinek és eszközeinek hatékony felhasználása elképzelhetet
len a vezetés korszerű, automatizált rendszerének további tökéletesítése nélkül. 

Az utóbbi időben a vezetés automatizádója konkrét feladatainak végrehaj
tása során különféle módjait kerestük a megoldásnak. Több ok miatt nem vol
tunk képesek mindent egyidejűleg megvalósítani, mindenekelőtt a rendszer fel
építése és az egyes feladatok logikai és matematikai nézetei és modelljei egy
behangolásának elégtelensége, a szükséges technikai bázis kezdeti hiánya, a 
szakkáderek képzésének bonyolultsága, a káderek, a vezetés hagyományosról 
automatizált vezetési eszközök és módszerek alkalmazására való átállításának 
pszichológiai nehézségei miatt. 

Az adott időszakban mindezeket a nehézségeket alapvetően leküzdöttük. 
Most még egy kissé vissza is kell fogni a kutatás és az egyes javaslatok beve
zetésének ütemét azzal, hogy ne engedjük meg a megalapozatlan clőrefutást a 
meglevő tudományos-technikai eredmények felhasználása és az automatizáció 
új technikai eszközei perspektív létrehozása reális lehetőségeinek figyelembe
vétele nélkül. 

Szeretném megjegyezni mindenek előtt, hogy a hadtápvezetés automatizá
ciójának kérdésével a Lenin-renddel kitüntetett Hadtáp és Szállítási Katonai 
Akadémia foglalkozik különöSen sikeresen. 

Miután az akadémia professzor-tanári állománya mélyrehatóan tanulmá
nyozta az e téren elért tudományos-technikai vívmányokat, az akadémián annak 
idején kidolgozták a hadtápvczetés automatizált rendszerének modelljét és meg
kezdték annak létrehozását a hadtáp minden tagozatánál és szolgálatá,,_nál. A 
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professzor-tanári testület teljesen új lehetőségeket kapott a hallgatók kiképzé· 
sére, és nemcsak a vezetés kérdéseit illetően. 

A modern eszközökkel és eljárásokkal történő automatizált vezetés gya
korlati alkalmazása a professzor-tanári állománytól megkövetelte az egész ki
képzési rendszer és annak módszertanának átdolgozását. Szükségszerű volt pél
dául másként megoldani a hallgatók anyagelsajátításának ellenőrzését, ugyan
csak új módon, konkrétan úgy, ahogy az a dinamikus harchelyzetben előfordul
hat, kell levezetni a gyakorlati foglalkozásokat, gyakorlatokat, begyakorláso
kat - már nem a hagyományos feladatok és közlések szerint, melyek eddig 
csak szövegesen készültek, hanem a helyzet és azon információk alapján, melyek 
a híradó eszközökön érkeznek be, az elektronikus számítógépen kerülnek fel
dolgozásra és a különböző jclzömüszereken jelennek meg. 

Most minden hallgatónak többet kell tudnia és felelősségteljesebben kell 
megoldania a részére meghatározott feladatokat, mivel azok időben történő és 
helyes megoldásától függ a foglalkozások egész menete és a többi kiképzendő 
tevékenysége. Mindez lehetővé teszi a kiképzés gyakorlati és minőségi színvo
nalának lényeges javítását. A feladat ma abban áll, hogy az akadémián felhal
mozott tapasztalatot elterjesszük a hadtáp többi katonai tanintézeténél. 

Az elmúlt években a csapatoknál úgyszintén sokat tettek az automatizált 
vezetés eszközeinek és elj3.rásainak további fejlesztéséért. Az esetek többségében 
ezeket az eszközöket aktívan alkalmazták a gyakorlatokon. Ugyancsak ezt segí
tik elő a speciálisan kidolgozott feladatok, jelentés minták és különböző minta
okmányok. 

De sajnos még nem mindenütt alkalmazzák a sz3mitó-technikát teljes mér
tékben. Alkalmazásakor egyfajta aggodalom, óvatosság nyilv3.nul meg. Altalá
ban ez azokkal a hadtáptisztekkel kapcsolatos, akik nem ismerik eléggé az auto
matzáció kérdéseit és lebecsülik ennek a folyamatnak fontosság3.t és szükségsze
rűségét. Ezen hiányosság kiküszöbölése céljából most megkezdődött a tisztek ve
zetésgépesítési kiképzése tanfolyamokon és kiképzési összevonásokon. A tör
zseknél és szolgálatoknal olyan szerveket hoztak létre, amelyek közvetlenül biz
tosítják az automatizált vezetés meghonosítását és megszervezését. A feladat 
abban áll, hogy a megfelelő rangidős parancsnokok szigorúan ellenőrizzék ezt 
a munkát, és főleg, hogy biztosítsák az automatizálás és híradás rendelkezésére 
álló technikai eszközök maximális felhasználását. 

A leningrádi, ogyesszai, kicvi, közép-ázsiai katonai körzetekben lefolyta
tott hadt3.pgyakorlatok, illetve a hadtáp szolgálatai szakgyakorlatainak tapasz
talatai meggyőzően bizonyítják a hadtápvezetés feladatai megoldásának reali
tását és nagyobb lehetőségeit új technikai alapon, a korszerű követelmények fi
gyelembevételével. 

Jelenleg szolgálatainknál nagy vonzódás észlelhető a számító technikához. 
Különösen észrevehetően felélénkült ez a munka a hadtáptörzsek, egészségügyi 
szolgálat, katonai közlekedési szolgálat, ruházati, gépkocsi szállító és üzem
anyag szolgálatok érdekében, mivel azok nagy mennyiségű munkát végeznek és 
annak során magasfokú operativitást kell tanúsítaniuk. 

Az elmúlt években elvégzett munkák nem azt jelentik, hogy nálunk nin
csenek új problémák. Minél tovább haladunk fejlődésünkben, annál több ke
letkezhet belőlük. Az elért eredményeken való megállapodás pedig lemaradást 
jelent. Ezért a feladat abban áll, hogy minél konkrétabban megáll,apítsuk kö
zelebbi céljainkat és azok elérésének útjait. 
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Mondjuk, egy a közelebbi feladataink közül - olyan vezetési pontok létre
hozása, melyek lehetőségeik alapján megfelelnének a hadtáp munkája korszerű 
viszonyok közötti méretc1nek és jellegének. Teljesen nyilvánvaló, hogy a meg
oldás során nem szabad abból kiindulni, hogy a hadtáp munkája mennyiségé
nek növekedésével és jellegének bonyolultabbá válásával arányosan növelni 
kell a vezetés szerveit és azok állományát. Ez a kérdés megoldásának ti8ztán 
mechanikus folyamata lenne, mivel az elmúlt háború hadtápmunkájának mé
reteit és jellegét a jelenlegivel összevetve, ez a vezető szervek állományápak 
többszörösére növelését követelné meg. 

Éppen ellenkezőleg, arra kell törekedni, hogy a vezető szervek állomá
nyukat tekintve minél kisebbek legyenek, operativitásuk és munkaképességük 
viszont minél nagyobb. Ezt azonban csak az automatizáció modern eszközeinek 
meghonosításával, az életképes és mozgékony vezetési pontok felhasználásával, 
az információs folyamatokban az adatok feldolgozásánál, az elhatározás meg
hozatalánál és a végrehajtókhoz való eljuttatásánál, valamint a végrehajtás 
megszervezésénél és ellenőrzésénél új eljárások és eszközök bevezetésével lehet 
elérni. 

Mindez megköveteli a további kutatásokat, és mindenek előtt a csapatok 
és hadtápegységek különböző gyakorlatainak e célból történő széles körű és 
aktív felhasználását, valamint a katonai tanintézetek, intézetek, htp. törzsek és 
szolgálatok széleskörűbb bevonását a feladatok megoldásába. Például, nagyon 
fontos helyesen megoldani a hadtáp törzsek és szolgálatok információ-gyűjtő 

és feldolgozó pontjai létrehozásának kérdését. Néha az elszigetelt vezetési rend
szer saját „egyedi" információ gyűjtő és feldolgozó pontjai létrehozásáért foly
tatott hajszában a közös ügy kerül háttérbe. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy az információs pontok sokaságának létre
hozása nincs alátámasztva sem operatív, sem technikai, sem pedig gazdasági 
szempontból. Éppen ellenkezőleg, egységes központosított automatizált vezetési 
rendszer esetén, és mindenek előtt az egységes információ gyűjtő, továbbító és 
feldolgozó, valamint híradó pontok hadtáptörzseknél történő létrehozásával na
gyobb sikert lehet elérni. Dc a szolgálatoknál szükséges rendelkezni szervezési 
technikával és olyan automatizált munkahelyekkel, melyek el vannak látva 
híradó eszközökkel a törzsektől és az alárendelt egységektől érkező, a hely
zetre vonatkozó pontosított adatok vételére, ezen adatok feldolgozására, annak 
alapján az elhatározás meghozatalára és az intézkedések kiadására. 

Emellett figyelembe kell venni, hogy minden feladat végrehajtása haté
konyságának biztosításában a fő szerepet a híradás modern technikai eszközei 
játszák. Nevezetesen ezek megléte az automatizált vezetési rendszerekben meg
határozza azok struktúráját és felépítését az ellátó törzseknél és szolgálatok
nál. Ezért felhasználásukban itt is éppúgy kell törekedni szigorú centralizáció
jukra, mint a megfelelő decentralizációra. Mai viszonyaink között nem ke
vésbé fontos jelentőséggel bír a vezetés rejtettségének biztosítása, valamint a 
híradó feladatok megoldásának dublírozása különféle eszközökkel és módsze
rekkel. Miindez ismét bizonyítja a vezetés modernizálásának elkerülhetetlensé
gét, a probléma komplex, szisztematikus megközelítése alapján az összes hadtáp
törzs és szolgálat részéről. 

Nagyon fontos, hogy a hadtápvezetés távlati korszerűsítése egységes alapon 
történjék. A lényeg abban van, hogy a vezetés automatizálásának folyamatai 
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centralizáltan a hadtáptörzsek és szolgálatok munkájának alapvető irányai sze
rint menjenek végbe. Nevezetesen: a hadtáp felépítés megszervezése, áttelepü
lése, anyagi, technikai és szállítási biztosítás, utánszállítás, egészségügyi, repülő
tér-műszaki és az összfegyvernemi biztosítás többi fajtája, valamint a védelem, 
az őrzés, oltalmazás és az irányítás szerint. De ezen kívül a hadtápvezetés de
centralizáltan is végrehajtásra kerül az ágazati elv alapján, azaz közvetlenül a 
szolgálatok által kerül végrehajtásra, mely különösen megnyilvánul a megfelelő 
készletek alárendelt intézeteknél és csapatoknál történő felhalmozásának és t'a
rolásának, a csapatok ezekkel való ellátásának, a fegyverzet, a technika és 
személyi állomány kiszolgálásának és harckész állapotban tartásának konkrét 
irányításában. 

Mindaz, amiről az előzőekben szó volt, végső soron csak a vezetés esz
közei, feltételek a korszerűbb módszerek alkalmazására. Ami fontosabb ennél 
- az a parancsnok, főnök képessége a szilárd és folyamatos vezetés biztosítására 
és a többi szakemberek magasszinvonalú ismeretei. A számító technika és az 
automatizált vezetési rendszerek csupán azok „segítői" az elhatározás meghoza
talában és felhasználásában. Ezért a parancsnokok és főnökök; minden hadtáp
tiszt - akinek az a hivatása, hogy értelmesen és helyesen végrehajtsák a korszerű 
harc és hadművelet viszonyai között kötelességeiket - kiképzésének kérdése 
napjainkban nagy jelentőséggel bír. 

Alapvető követelmény, mely a mai időkben a legélesebben felvetődik - az 
az elhatározás kidolgozásának folyamatában az operativitás növelése, ezen el
határozás minőségének javítása, hogy megfeleljen a helyzetnek és megbízhatóan 
megvalósítható legyen az ellenségnek az események menetére gyakorolt hatása 
figyelembevételével is (az adott esetben - a hadtáp munkájának viszonyaira a 
harctevékenységek folyamán). Teljesen érthető, hogy ilyen helyzetben nem lehet 
csupán az automatizált vezetési rendszerre támaszkodni. Azok csak segítenek a 
tiszteknek növelni az operativitást az elhatározás előkészítésénél és a végre
hajtáshoz - híradó eszközök felhasználásával - történő cljuttatásánál. De a 
kérdés gyakorlati, szervező oldala a vezetéssel kapcsolatban álló parancsnokok, 
főnökök és más hadtáptisztek vállain nyugszik. Saját kötelességük ismerete, a 
rájuk bízott területért érzett felelősség - ezek kerülnek itt előtérbe. Ezért találó 
emlékeztetni pártunk központi bizottsága főtitkárának L. I. Brezsnyev elvtárs
nak az SZKP XXV. kongresszusa beszámoló jelentésében elhangzott szavaira, 
ahol érintve a gazdaságirányítás kérdéseit, a következőket mondta: ,,A szerve
zeti kérdések lényege minden további nélkül abban áll, hogy mindenki, aki a 
szükséges jogkörrel rendelkezik, annak keretein belül teljes felelősséggel foglal
kozik saját ügyével. Ez az elemi, mindennapi szabály, ugyanakkor a vezetés 
tudomány és gyakorlata alapjának alapját is képezi". 

Ezért olyan fontos, hogy a csapatokkal lefolytatásra kerülő összes gyakor
laton, a katonai tanintézetekben a hadtáptisztek a korszerű harc és hadművelet 
természetének állandó tanulmányozása alapján gyorsan tanuljanak, felhasználva 
a vezetés technika lehetőségeit az elhatározás meghozatalánál és az életben 
való megvalósításánál, valamint elemzően és hatékonyan felhasználva a hadtáp
biztosítás eszközeit. 

A csapatokkal, a flotta erőivel és a hadtápegységekkel végrehajtásra kerülő 
gyakorlatokon ebből a célból a legkülönbözőbb módszereket alkalmazzák. A 
katonai körzetek már most sikeresen alkalmazzák a hadtáp különböző tagoza-
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taiban a mobil automat1zacws eszközöket. A Kárpáton túli katonai körzet 
elmúlt gyakorlatán a hadtáptörzscknél sok értelmes kezdeményezés nyilvánult 
meg a hadtápbiztosítás tervezésének folyamatában a különböző technikai esz
közök bevezetése érdekében. Ez a tapasztalat igazolta, hogy a hadtápegységek 
és intézetek parancsnokai olyan viszonyok között, amikor a törzsek és a hadtáp 
szolgálatai a fő figyelmet a szervező tevékenységre fordítják, képesek gyorsan 
elhatározásra jutni. 

A gyakorlatok bebizonyították, hogy az elhatározás gyorsaságára és minő

ségére nagy hatást gyakorol a parancsnok, főnök azon képessége, mely alapján 
az, a konkrét helyzetben meglátja a lényeget, amitől az egész ügy sikere függ. 
Például, a gyakorlat egyik szakaszában nagyon fontos volt meghatározni a, 
hadtápegység feladatát a közelebbi és távolabbi perspektívára, mivel a harcte
vékenységek általános lefolyása szerint szükségessé válhatott a csapatok fő 
erőkifejtését más irányra átállítani. A kialakult helyzetben ez azt jelentette, 
hogy az ellátásukhoz szükséges készleteket előre létre kell hozni a másik irány
ban is, következés képpen a szállítási feladatokat is megfelelően át kellett 
irányítani. Természetesen, a helyzet értékeléséből kiindulva szükséges volt az 
egység feladatának tisztázása után időben meghatározni a megfelelő szolgálatok 
feladatát is. 

És még egy körülmény. Az események alakulása ezen a gyakorlaton bebi
zonyította, hogy a harctevékenységek kezdetéig meg nem oldottak, teljes mér
tékben megoldhatók a harc folyamán. Már rövid idő után szükségessé vált je
lentős pontosító.sokat végrehajtani a hadtápbiztosítás tervezésében, opcrativan 
pontositani a helyzetet, összegyűjteni az összes adatokat az ellátás helyzetéről 
és a szállítás viszonyairól. Ennek végrehajtására kevés idő állt rendelkezésre. 

Éppen itt voltak hatékonyan felhasználva az információ gyűjtésére és fel
dolgozására a vezetés technikai eszközei. Dc az elhatározás meghozatalának he
lyessége és időszerűsége ismét a parancsnok, főnök azon képességétől függött, 
hogy gyorsan eligazodtak a helyzetben, pontosították a feladatokat és időben 
eljuttatták azokat a hadtáp alegységekhez. Ebből a célból széleskörűen felhasz
nálták a típusokmányokat, rövid intézkedéseket és a megfelelő parancsnokok 
személyes kiutazását a helszínre, a végrehajtandó feladatok megszervezése cél
jából. 

l'v!indez lehetővé teszi még egyszer aláhúzni, hogy korszerű viszonyok kö
zött az automatizált vezetés technikai eszközeinek állapotától függetlenül minden 
tiszt harcászati és szakmai kérdéseket illető egyéni képzettségének szerepe nem
csak, hogy nem csökken, hanem fordítva, növekszik. 

Ilyen a hadtápvezetés automatizációs eszközök segítségével végrehajtott 
további korszerűsítésének néhány útja. 
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