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Najljaink egyik lényeges és állandóan előtérben levő kérdése a vezetés hatékonysága. Adódik 
ez abból, hogy a társadalom előtt álló célkitűzéseket, feladatokat az emberek tömegei 
valósítják meg. E tömegek aktivitását pedig alapvetően befolyásolja a vezetés milyen
sége, hatékonysága. Szűkebb értelemben vonatkozik ez teljes mértékben a hadseregre is, 
mert az alaprendeltetésből fakadó feladataink eredményes teljesítése a katonatömegek 
aktív és alkotó tevékenységén keresztül valósul meg, s ez csak akkor bontakozik ki, ha a 
katonai vezetés a „helyén" van, s olyan körülményeket, légkört teremt, amely szinte 
,,aNtornatikusan" ösztönzi a katonákat és kollektívákat közös érdekeinket szolgáló cél
jaink teljesítésére. 

Mint közismert, ahhoz, hogy a vezetés ilyen legyen, sok minden szükséges. A kor
szerű vezetés megvalósításával kapcsolatos kérdéseket a polgári és katonai irodalom 
sokoldalúan és tudományos megalapozottsággal tárgyalja, sok hasznos alapelvvel és 
gyakorlati tanáccsal szolgál. Jelen cikk keretében alapvetően egy kérdéssel, a rendszer
szemléletű gondolkodással foglalkozom, elsősorban nem elméleti, hanem gyakorlati 
szempontból. 

Ha feltesszük a kérdést, hogy érvényesül-e a rendszmzemlélet a hadseregben, akkor azt kell 
monda11i, hfJf)' igen, sőt a rendszerelmélet széles körű kibontakozása előtt is érvényesült. 
Gondoljunk csak a parancsnok elhatározásának, a hadtápbiztosítási tervnek, a hadtáp
parancsnak a tartalmára. Miután a rendszerelmélet - ha lehet mondani - egyre nagyobb 
teret hódít, hasznos ha tevékenységünket áttekintjük és a rendszerelmélet egyes vonat
kozásait saját területünkre specializáljuk. 

A hasznosság megítélésénél abból kell kiindulni, hO[!)' mit is ad nekünk a rendszerelmélet? A 
rendszerelmélet szakterületünkön történő alkalmazása lehetővé teszi olyan gondolko
dásmód kialakítását. amelyre támaszkodva problémáinkat komplex módon tud�1k fel
fogni, megközelíteni, figyelembe véve azok valamennyi állandó és változó kapcsolatait, 
összefüggéseit. 

Mielőtt konkrét példákon keresztül és érzékeltetjük a rendszerszemléletű gondol
kodásmód lehetséges alkalmazását és hatását, szükséges hogy néhány alapfogalmat átte
kintsünk, annak ellenére, hogy korábban azt juttattuk kifejezésre, hogy a kérdésnek 
nem az elméleti olJalával foglalkozunk. 
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Mindenekelőtt szükséges a rendszer fogalmának - mint kiindulási alapnak - a 
megfogalmazása. A rendszer fogalmával kapcsolatban ma már elég gazdag irodalom áll 
rendelkezésre, a meghatározásával több lexikon, szótár foglalkozik. Jelen esetben a Köz
gazdasági kislexikon 1967. évi kiadásában szerepló'fogalmat figyelembe véve a rendszer: ,,általá
nos értelemben valamilyen egymással koicsó'nhatásban levő elemek halmaza. " Rendszer lehet 
ennek megfelelően valamilyen gépi mechanizmus, természeti jelenség, élő organizmus, 
társadalmi formáció. A rendszerek sajátos részhalmazát képezik a szervezetek, melyek 
olyan rendszerek, amelyeknek az önkifejtésükhöz autonóm céljaik vannak és azok meg
valósításához belső vezérlő funkcióval rendelkeznek. Gazdasági szervezeten a szellemi 
és anyagi erőforrások olyan együttesét értjük, melynek működése valamilyen gazdasági 

· cél megvalósítására irányul. 
Ezekből a meghatározásokból látható, hogy a rendszer - bizonyos jellegzetes kör 

nyezetben - kölcsönhatásban levő elemeknek, dolgoknak, szervezeteknek valamilyen 
szervezett és teljesítőképes, viszonylag izolált együttese, amit bizonyos határvonal, 
működési egység és gyakran még önirányítási képesség is jellemez. 

A rendszer és a környezet összetartozó, dialektikus egységet képező fogalmak. 
Szétválasztásuk, a rendszer határvonalának kijelölése a feladattól, a vizsgálat szempont
jaitól, a beavatkozást igénylő szituációtól függ. 

A rendszer jellemzői: rendeltetése és funkciói, viselkedésmódja, a határvonalán meg 
figyelhető anyag-, energia és  egyéb csere, működése, struktúrája, állapota, teljesítőké
pessége, a rendszer és környezet közötti kölcsönhatások, az elemek elválaszthatatlan 
tulajdonságai és azok kölcsönhatása; az elemek és az azokból strukturált alrendszerek, 
részrendszerek helyzeti és funkcionális relációi, térbeli és időbeli együttműködésük és 
azok irányítása, végezetül mindezek szerves illeszkedése, összehangoltsága. 

A rendszereket attól függően, hogy milyen kapcsolatban vannak a környezetükkel, 
többféle szempontból felosztják, osztályozzák, mivel a rendszerszemléletű gondolko
dást az alapvetően nem befolyásolja, ezért ezzel nem foglalkozunk. 

A rendszer lényegesebb kérdéseinek áttekintése után néhány szó a rendszerelmé
letről. A rendszerelmélet a rendszer fogalmából folyó és többé-kevésbé speciális feltéte
lezések levezetéséből adódó alapelvek hipotetikus-deduktív rendszere. A rendszerelmé
let egyik vizsgálati módszere, hogy a jelenségeket megkísérli elméleti modellbe foglalni 
és ehhez bevezeti a rendszermodellek általánosítható szintjeit, a másik módszer szerint a 
rendszer alkotó eleme kapcsolatainak és kölcsönhatásainak a fokát vizsgálja.' 

A rendszer fogalmának helyes értelmezése - a rendszerelmélet tanulmányozása és 
alkalmazása - kapcsán alakulhat ki az úgynevezett rendszerszemléletű gondolkodás, 
melynek segítségével lehetővé válik a jelentések, feladatok, szervezetek, azok mechaniz
musának, működésének mélyebb megismerése, a célkitűzéseink hatékonyabb megvaló
sítását szolgáló módszerek kialakítása, illetve megvalósítása. A rendszerfogalom, a rend
szerelmélet alkalmazása lehetővé teszi olyan szemléletmód kialakítását is, amelyre 
támaszkodva fel lehet tárni a tényeket, jelenségeket, a szervezetek közötti kapcsolatokat, 
az egymásra és a szervezetükre gyakorolt hatásokat. 

1 Közgazdasági kislexikon, 1977. (362. oldal). 
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A Katonai lexikon (1985. évi kiadás, 489. oldal) szerint a rendszerszemlélet: olyan szem
léletmód, komplex vizsgálati módszer, amely egy szervezetet, egy intézményt ( termelő, 
gazdálkodó egységet, katonai szervezetet vagy az egész népgazdaságot) egységes rend
szerként vizsgál abból a célból, hogy optimális működését elsősegítse. A vizsgálat kiter
jed a működő (funkcionáló) szervezet környezetére, külső-belső információkapcsola
taira, a szervezet működésére, szerkezeti felépítésére (struktúrájára) stb. 

A rendszerszemléletű gondolkodás és vizsgálati mód tehát valamennyi szinten 
hasznos segítője és támasza a vezetőnek. 

Miután röviden - megközelítőleg sem a teljesség igényével - áttekintettük a rend
szer és rendszerelmélet legfontosabb elemeit, jellemzőit, próbáljuk ezeket saját terüle
tünkre specializálva alkalmazni. 

Az egyik és legfontosabb amit következtetésként le kell vonni az az, hogy a hadsereg egészét 
rendszernek kell tekinteni, amely sok-sok rész- és alrendszerekből tevődik óssze. Pl.: raj, .rzakasz, 
század. zászlóalj, ezred, dandár, hadtest, hadsereg, fegyvernem, haderőnem hadtápbiztosítási 
rendszer, fegyverzettechnikai biztosítási rendrzer stb. Mit ad nekünk ez a felfogás? Mindenek 
előtt azt, hogy a hadsereg egészét, de az al- és részrendszereket is rendszertani szem
pontból fogjuk fel és vizsgáljuk. Ezáltal lehetőségünk nyílik arra, hogy azt alaposan és 
teljes összefüggésében megismerjük. Pl.: ha valakit kineveznek dandár PK HTPH-nek, 
ahhoz, hogy eredményes munkát tudjon végezni, a dandárt mint rendszert kell felfogni 
és alaposan meg kell ismerni a rendszer, adott esetben a dandár jellemzőit, nevezetesen: 
a rendeltetését, alapvető funkcióit béke és háború esetére; struktúráját (amely nem más, 
mint az eszközök, anyagok, emberek csoportja), teljesítőképességét, működési rendjét, 
a dandár elemeinek alapvető funkcióit, azok kölcsönhatását és hatását az alaprendeltetés 
eredményes betöltésére; a dandár, valamint alrendszerek elhelyezkedését - kapcsolat
rendszerüket - a „magasabb" rendszerben, azaz a hadtestben, a dandár és környezetének 
kapcsolatát (pl. milyen környezetben helyezkedik el), feladatait milyen céllal, milyen 
„ellenséggel" szemben, milyen terepen, időjárási viszonyok között és napszakban hajtja 
végre, az elöljáró és az együttműködők mennyiben befolyásolják a feladat sikeres végre
hajtását; az ellenség tevékenységének várható jellege; az együttműködés és vezetés 
rendszere. Ezen túlmenően természetesen, mivel az adott példában a PK HTPH-ról 
lévén szó, szükségeltetik az is, hogy a dandár hadtápbiztosításának, mint a dandár 
alrendszerét a fenti szempontok alapján áttekintse. 

A rendszerfelfogás, a rendszerszemléletű gondolkodásmód alkalmas arra is, hogy -
maradjunk a példánál - ha a dandár életében valamilyen probléma, gond keletkezik, 
akkor azt rövid idő alatt fel tudjuk fedni és be tudunk avatkozni, biztosítani tudjuk 
annak dinamikus egyensúlyát. Nagyon hasznos ez a szemléletmód ellenőrzések ·alkal
mával, amikoris az egész rendszer vizsgálatát elemenként hajtjuk végre, és ezáltal fel tud
juk tárni a rendszer egésze működése szempontjából a pozitív és negatív elemeket, 
melynek kapcsán lehetőség nyílik arra, hogy a pozitív tendenciák erősítésére a szükséges 
intézkedéseket megtegyük, illetve arra, hogy a negatív jelenségek, tendenciák kedvezőt
len hatását a minimálisra szorítsuk, illetve megszüntessük. 

A rendszerszemléletű gondolkodás segíti az egyes meghatározott feladatok ered
ményesebb megoldását is, ha azokat rendszerként fogjuk fel. Vegyünk egy példát ennek 
bemutatására: A dandár azt a feladatot kapta, hogy hajtson végre csapatgyakorlatot. 
Ebből eredően a PK HTPH-nek a feladata az, hogy szervezze meg a gyakorlat hadtáp-
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biztosítását, a hadtápbiztosításnak, mint alrendszernek a gyakorlat időszakában történő 
működését. 

A kiindulási alap tehát az, hogy ezt a feladatot rendszerként fogjuk fel a maga való· 
ságában, valamennyi jellemzőjével és összefüggéseivel, kölcsönhatásaival. 

A vett példa alapján a PK HTPH akkor jár el helyesen, ha ezt a feladatot: a dandár csa· 
patgyakorlata hadtápbiztosításának megszervezését rendszerként fogja fel, az eredmé· 
nyes tevékenység biztosítása érdekében a feltételeket az elemek és összetevők vizsgálata 
alapján teremti meg. 

Mindenekelo'tt tisztázni kdl: 
- a gyakorlat tárgyát, célját, oktatási kérdéseit, alapvető feladatait; 
- a gyakorlat végrehajtására bevont erőket és eszközöket; 
- a gyakorlat időtartamát és időpontját; 
- a gyakorlat végrehajtásának helyét; 
- a gyakorlat végrehajtásának egyéb sajátos körülményeit (pl. menet végrehajtásá· 

nak módja). 
Mindezeket alapvetően az elöljáró intézkedése tartalmazza. 
E kérdések tisztázása után meg kell vizsgálni azt, hogy mi a teendő, gyakorlat: 
a) előkészítésének, 
b) végrehajtásának, 
e) befejezésének időszakában. 
Mit céLizer!i ezen idószc1kokra vonatkoztatva megvizsgál11i: 
a) Az előkészítő időszakra: 
- a gyakorlat sikeres végrehajtásának elméleti megalapozása érdekében milyen kér· 

déseket kell feldolgozni: 
1 .  a PK és személyi állomány, 
2. valamint a hadtáptörzs és alegységek reszere. 
Ezt rendkívül fontosnak tartom, mert ennek elhagyása egy sor zavart eredményez· 

het. Gondoljunk csak bele, milyen hallatlan segítséget jelent, ha a gyakorlat előkészíté· 
sének időszakában elméleti és gyakorlati kérdésként feldolgozzuk az alegység PK-i állo
mány részére azt, hogy milyen módon tervezzük megvalósítani a személyi állomány 
ellátását, a róluk való minden oldalú gondoskodást. 

Mivel a hacltápnak kettős szfrepe van: 
- a valóságos ellátás szervezése és a 
- ,,hm·r'' hadtápbiztosításának tervezése, végrehajtása. Ezért nélkülözhetetlen a 

hadtáptörzs és alegységek személyi állományának elméleti felkészítése. Ennek folyamán 
az elmúlt gyakorlat tapasztalatainak tanulságként való felelevenítése. 

- A feladat végrehajtására bevont erők ellátási szükségletei, annak összevetése a 
meglevő lehetőségekkel, igények az elöljárótól; 

- A gyakorlat idejének, helyének kapcsán mire kell felkeszülni és milyen intézke· 
désekct kell foganatosítani; 

Könnyű bdátni, hogy ez is egy alapvető kérdés, mert más feladatok jelentkeznek 
télen, esős időben és nyáron. Hányszor tapasztaltuk, hogy ezek alapos elemzésének 
elmulasztása miatt a katonák eláztak, fagyássérülést szenvedtek, nem állt rendelkezé· 
sükre hideg víz vagy meleg tea. 
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- Milyen módon történik a gyakorlat helyére történő elvonulás és visszaérkezés 
( vasút, gépkocsi?); 

- A visszamaradó részleg ellátásának megszervezése. 
b) Végrehajtási időszak: 

- A gyakorlat végrehajtásának sajátosságai milyen intézkedéseket igényelnek 
annak érdekében, hogy a személyi állomány ellátása, róluk való gondoskodás megfelel
jen a követelményeknek; és a hadtáp eredményesen meg tudja oldani a harc hadtápbiz
tosításának tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat is; 

- Milyen kiegészítő intézkedéseket kell foganatosítani a célból, hogy a károkat, 
rendkívüli események bekövetkezését megelőzzük? 

c) Befejezés időszak: 
- Milyen legyen a helyőrségbe történő visszaszállítás rendje; 
- Hogy kell megszervezni a beérkező csapatok fogadását a laktanyákban; 
- Mit kell tenni annak érdekében, hogy a beérkezés után a szabályzat szerinti rend 

helyreálljon; 
- Hogy kell biztosítani a gyakorlat „következményeinek" helyreállítását (gondolok 

itt az anyagi-technikai eszközök karbantartására és az esetleg keletkezett károk felméré
sére, rendezésére); 

- Milyen rendszerben kell biztosítani a gyakorlat tapasztalatainak feldolgozását és 
hasznosítását. 

Természetes, hogy ezen feladatokat a hadtápbiztosítási rendszernek megfelelően 
kell felbontani aprópénzre, pl. egészségügy, ruházat, üzemanyag stb. biztosítás. 

A példából látható - ha nem is tértünk ki minden kérdésre -, a lényeg az, hogy a 
feladatokat is komplex módon, rendszerként kell felfogni és vizsgálni, mert csak ez biz
tosítja a megfelelő előrelátást, a feladatok eredményes végrehajtását segítő vagy gátló 
tényezők feltárását, s a feladat végrehajtását befolyásoló valamennyi külső és belső hatás 
számbavételét. 

Kapcsolódva ezen utolsó megállapításokhoz, szólni kell arról, hogy a rendszer
szemléletű gondolkodás valamennyi szinten, de különösen magasabb vezetési szinteken 
kiemelt figyelmet igényel. Mert ha a rendszerszemléletíí gondolkodást alkalmazzuk . 
megoldandó feladatok, rendszabályok, működési elvek (pl. gazdasági szabályzók) 
kidolgozása folyamán, akkor tudományos alapossággal, körültekintően tudjuk számí
tásba venni a hatástényezőket, azt, hogy az általunk tervezett feladat, rendszabály 
megoldása, bevezetése milyen hatást vált ki. 

Ha ezen hatástényezők vizsgálatát elmulasztjuk, akkor könnyen előfordulhat olyan 
helyzet, hogy amíg látszólag az alrendszer, vagy egyes elemek szempontjából praktikus 
megoldásokat választottunk, addig ez a megoldás az egész rendszer működésére kedve
zőtlen hatást vált ki. Vizsgálatunknak nem csak a rendszer működésére, hanem a kör
nyezetre gyakorolt hatásokra is ki kell hogy terjedjen, mert az sem mindegy, hogy egy
egy rendszerként felfogott, megoldott feladat, felfogott és bevezetett rendszabály 
milyen politikai, gazdasági hatást vált ki. Ösztönzi a jobb munkára a katonatömegeket 
vagy másokat, vagy irritálja azokat. Szabad legyen ezt egy példával illusztrálni. A csapa
_tainkat arra ösztönözzük, hogy a személyi állomány ellátásának javítása, szinten tartása 
érdekében maximálisan használják ki a téli tárolásra alkalmas élelmiszerek beszerzését, 
betárolását. Ugyanakkor a szabályozóink a meghatározott értéken túl ezt nem tették 
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lehetővé. Hosszú időnek kellett eltelni, mire ez megváltozott. Milye-n helyzet alakult ki? 
Ha eleget tesz az ósztiinzésnek, megszegi a rendeleteket, ha nem, ,,maradi gondolkodású". Ebből a 
példából két ko·vetkeztetés kívánkozik: 

1. A vezetők, vezető szervek a működés rendjére vonatkozó szabályzókat úgy ala
kítsák ki, hogy az igényelje az alárendelttől az alkotó, aktív kezdeményezést, ugyanak
kor legyen egyértelmű, ne kényszerítse a végrehajtót semmiféle fennálló rendelkezés 
megsértésére, mert az hatásaiban beláthatatlan következményekkel jár. Amit röviden 
úgy lehetne megfogalmazni, ha lehet ezt a szabályt áthágni, akkor ez más vonatkozás
ban is járható út. Minden ilyen érvényben levő szabály objektíve gátját képezi a szabály
zat szerinti rend betartásának, s olyan szemlélet eltetjedését eredményezheti, hogy a 
,,rugalmasabb vezetési" elv mögé bújva mindent másképp lehet értelmezni, végrehaj
tani. 

2. A másik az az, hogy a rendszert alapvetően a társadalmi rendszereket és annak 
elemeit, az egyes rendszerként felfogható feladatokat nem lehet statikus állapotúaknak 
tekinteni, hanem azokat az állandó mozgás, változás, dinamizmus állapotában kell 
szemlélni. Csak ez ad lehetőséget a vezetőnek arra, hogy azokat a belső és külső változá
sokat időben felismerje, amelyek a kitűzött cél megvalósítását kedvezően vagy kedve
zőtlenül befolyásolják és ez ad lehetőséget arra, hogy időben és hatékonyan beavatkoz
zunk az események menetébe és abba, hogy ne az események irányítsanak bennünket, 
hanem mi azokat, s biztosítsuk a rendszer dinamikus egyensúlyát. Pl.: ha kidolgozzuk -
teszem fel - a dandár támadóharca hadtápbiztosításának tervét - ezen belül az anyagi 
eszközök utánszállításának rendszerét -, nagy hibát követnénk el, ha ennek megvalósu
lását nem mozgásában, változásában szemlélnénk, mert a legkörültekintőbben kidolgo
zott terv is megváltozhat a külső és belső tényezők hatására. Világos tehát, hogy min
den rendszert, rendszerként felfogott feladatot dinamikus állapotúnak kell felfogni, 
mert csak ez a szemléletmód vezet sikerre. Nem lehet úgy gondolkodni, hogy ma ren
det csináltam, s az ügy el van intézve, hanem azért, hogy holnap is rend legyen, azért 
tenni kell valamit. Nem lehet úgy vélni, hogy ha ma jól elláttam a személyi állományt az 
a továbbiakban is úgy lesz. Azért, hogy ez folyamatos legyen, mindennap szívós mun
kát kell végezni, mert a körülmények megváltoznak és a dolgok önmaguktól nem az 
eredeti elgondolásnak megfelelően realizálódnak. 

A rendszerszemléletű gondolkodás fejlesztésében jelentős szerepe van a modelle
zésnek. 

Mintahogy utalás történt rá, az új rendszerek létrehozására vagy a meglevők vizsgá
lata szempontjából a kísérletezésben és tanulmányozásban fontos szerepet töltenek be a 
modellek, melyek lényege: A modell a megismerés és a gyakorlat objektumát reprodu
káló vagy visszatükröző, azzal objektív megfelelési viszonyban levő és a tudományos 
kutatá,s a gyakorlat folyamatában azt helyettesítő anyagi vagy eszmei rendszer, amelynek 
tanulmányozása új információ szervezését teszi lehetővé magától a megismerés objektu
mától. 

A modellezés tehát olyan megismerési folyamat, amelyet az ember tart fenn azért, 
hogy a valóság dolgait, jelenségeit modell segítségével megismetje, illetve általa megha
tározza a valóságba való beavatkozás várható következményeit és cselekvőképes legyen 
a modellezett rendszer működésének célirányos fenntartásában. 

Gondolom, hogy ezektől a megfogalmazásoktól a modellezés jelentősége a kato
nai vezetés gyakorlatában egyértelmű, és ezt nem lehet eléggé értékelni. Annak érdeké-
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ben, hogy még közelebb kerüljünk a tudományos megismerés és gyakorlat e fontos esz
közéhez, próbáljuk meg a saját nyelvezetünkre lefordítani és egy gyakorlati példán 
keresztül bemutatni: modellezzük le az utánszállítást hadtest harctevékenysége egy harc
napjára. 

Az első alapkövetelmény az, hogy ezt a folyamatot rendszerként fogjuk fel, amely 
az egész hadtápbiztosítási rendszer fontos eleme és meghatározó része. Kiindulási alap
ként feltételezzük azt, hogy a jelzett nap folyamán a hadtest csapatai hadtápbiztosításá
hoz 1200 t anyag szükséges, s ezt három ütemben kell kiszállítani. Mielőtt tovább men
nénk, még egyszer, mi a modellezés célja? Segítségével egy adott rendszer - a valóság · 
feltárása, megismerése, s ezáltal lehetőséget biztosítani az eredményesség érdekében - az 
intenzív beavatkozásra. 

A feladat tehát az, hogy 1200 t anyag utánszáflítását kell megszervezni, majd a hadtest 
anyagi készleteit feltölteni. Az utánszáflítás megtervezése a kialakított okmányolási rendszerben 
történik (terv, térkép, grafikon stb.). A vett példában a szállítás végrehajtását próbáljuk model
lezni. 

Szállítás végrehajtása 
a feltételezés szerint háro� ütemben {Örténik 

I. iitem 
250 t anyag a tüzérségi 
tüzelőállásokba, a harc 
megszervezése időszaká
ban 

II. ütem 
500 t tmyag a hadtest 
közelebbi feladatának a 
teljesítése után 

Ill. ütem 
450 1 artyag a nap végén 

Alapvető és elsőrendű a feladat tervszerű végrehajtása szempontjából az, hogy 
megszabadulva a sablonos gondolkodástól, alakítsuk ki a vezetésnek azt a rendszerét, 
amely biztosítja a folyamatos beavatkozást. (Kiemelt jelentősége van az információ idő
beni áramlásának.) 

- Fontos a csapatok és a hadtáp manőverének összehangolása (ki, mikor, milyen 
úton mozog, kinek, mikor van prioritása stb.). 

- Meg kell ítélni az ellenség várható tevékenységét, annak hatását a hadtáp mun
kájára, a hadtápkörletre. 

IV. ütem 
A szállító eszközök leürí
tésének megfelelően a 
hadtest készleteinek fel
töltése 

Ezeket a kérdéseket üte
menként kell konkreti
zálni 

Ha az események ütemenként várható alakulását ilyen módon felvázoltuk, akkor módunk
ban van megtenni mindazon intézkedést, amely a „váratlan" tényezők hatását csó'kkenti, termé-
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szelesen maximálisan számításba véve azt, hogy a vezető és végrehajtók állapota, felkészültsége és a 
környezet milyen. 

Ilyen előkészületi munka után a siker szempontjából nélkülözhetetlen az, hogy 
folyamatosan figyelemmel kísérjük azt. hogy a helyzet felvázolt - elképzelt - alakulásá
val szemben milyen változások következnek be. Pl.: az egyik szállitóoszlop légicsapás 
következtében megsemmisült. A dandárhadtáp a tervezett időben nem tudja átvenni a 
készleteket, mert a zászlóaljakat még nem töltötte fel; a tervezett utánszállitási utat nem 
lehet a meghatározott időben igénybe venni szállításra, mert a 11. lépcső harcbavetésére 
még nem került sor, s az még azt az utat elfoglalja. Ha a vezetés és az információrend
szer olyan, hogy az biztosítja a változások időbeni feltárását, akkor a siker nem marad el, 
mód van a szükséges korrekciók, intézkedések megtételére. 

A modellezésnek az ilyen gyakorlati feladatok végrehajtásának elősegítésén túl hal
latlan nagy szerepe van a meglevő rendszerek működésének tökéletesítésére, a fejlesztés 
új tendenciáinak, igényének felvázolására. Pl.: napjainkban már most fel lehet és kell 
vázolni azokat a követelményeket, amelyeket az ezredforduló táján a hadtápbiztosítás 
rendszerében érvényesíteni kell. Nagy vonalakban néhány szó erről: 

Már most látható, hogy 
- hallatlanul megnő a tudományos kutatás szerepe, jelentősége, ezért gondos

kodni kell jól képzett tudományos munkára alkalmas káderek felkészítéséről; 
- általánossá válik, mindinkább kiszélesedik az automatizált vezetési rendszer béke 

és háború időszakára. Nélkülözhetetlen az erre orientált és intenzív képzés, felkészítés; 
- a hadtáp előtt álló feladatok megoldása a korszerű hadtáptechnikai eszközök 

tömeges rendszerbe állítását igényli. 
Ezek nem valósulhatnak meg: 
- intenzív műszaki fejlesztés és kutatás nélkül. Meggondolandó, ne hozzuk- e  létre a H.adi

technikai Intézet úgynevezett hadtápszekcióját; 
- a technika tömeges rendszerbe állítása igényli a korszerű üzemeltetés és szak

szerű javítás megoldását, ugyancsak a felkészítés korszerűsítését igényli; 
- korszerűsödnek mindkét félnél a harci-technikai eszközök. Gondoljunk csak a 

nagy pontosságú fegyverekre. Ez a hadtápmunka gyakorlatának korszerűsítését, a had
táp felépítésének racionalizálását, a csapatok egyidejű tömeges és komplex feltöltés fel
tételeinek megteremtését igényli. Ezt teszi szükségessé továbbá, hogy a hadtáp élet-, 
működő- és teljesítőképességét állandóan tanulmányozzuk, s azok feltételeit javítsuk, 
azaz a rendszer dinamikus egyensúlyát garantáljuk. 

E problémák megoldása ésszerű, bátor, racionális gondolkodást és tudományos 
előrelátást követel. 

Összefoglalásként még egyszer kihangsúlyozom, hogy a rendszerszemléletű gondolkodás nél
külözhetetlen eszköze a vezetőnek a hatékonyság és az eredményesség biztosításában. Ezétt a rend
szertan és a rendszerelmélet tanulmányozása a ma emberének „mindennapi kenyere". 
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