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A szení ebbett a tarulmáqlábax a dtlla

t()ri hl€leu§ébíil a hadtálnezetls Aorszr
rűsít&éw* Loxapcióját adja hozre.

SzaAuzaí$g

A hadtápvezetés korszerűsítésének irányai

Dr, bpu Mihály tlczírőmag, a hadtadoruinL kaúidátav

Az elkövetkezó években a hadtápvezetés| fejlesztése folyamatos feladatként jelent,
kezik, nélkülözhetedenné válik, Ezt alapvetóen az indokolja, hogy a különbőző tagoza,
tokban egyre nagyobb azon erók mennyisége, amelyek hatékony múködését biztosítani
kell, s ezzel párhuzamosan a megoldandó feladatok teiede]rne és a végrehajtás könil-
ményeinek összctettsége is fokozódik. Az pedig, hogy bonyolódó körúlmények kózött
e növekvó erók összehangoltan és eredményesen tudjanak működni, egyenesen a veze,
tés milyenségének a íüggvénye,

A vezetés fejlesztését több irányban és annak összetevőjét érintóen kell megoldani,

A kgfaxtasabb iráryak:

a) szervezeti korszerúsítés,
b) a vezetés technikai feltételeinek fejlesztése,

c) a vezetés emberi tényezóinek követelmények szerinti alakítása,
d) mindezek együttes hatá§aként a vezetési stílus, a munkamódszer íejlesztése,

A hadtápszervek fejlesztésével párhuzamosan, folyamatosan gondoskodni kell
arról, hogy a vezető szervek az á.ltaluk vezetendó alárendelteknek megfeleló szervezettel
rendelkezzenek. Ugyanis a csapat, illetve az alárendeltek szervezeti kofszeűsítése új rgé-
nyekkel lép fel a yezető szervekkel szemben, s ha azok szervezeti korszenlsítése elma
rad, a vezetett és vezetó szervek között olyan ellentmondás jöhet létre, amely akadályát
képezheti a hatékony működésnek. Ezért e kérdés vizsgálata a vezető szervek tevékeny,
ségének áIlandó eleme kell hogy legyen,

A tlezatls szert,ezeti feltétekirtk Jijh:zti.re .rzutpoxjúb,il qlih ldntő, j iijzljdlulnl elíít|üuk
álló Jikdlt a leutatás ls Jejle:zté: szenlezni feltétehirtk jal,ílá:a. Jelenleg a íelsó szintű vezetó
szervekben ezt a munkát 1-1 fómérnök v€y munkatárs képviseli. A hadsereg szerveze-
titechnikai fejlódése rohamos ütemben folyik. E vonatkozásban a jövőben csak akkor
tudunk helytállni, ha ennek irányítására és végrehajtására megfeleló feltételekkel fendel-
kezünk. Ajánlatos volna, ha ezt a helyzetet megvizsgálnánk és a problémák megoldását
napirendre túznénk. Az elózetes vizsgálatok tapasztálatai azt tgazdrják, hogy helyes
volna, ha Iétrehoznánk egy hadtápfejlesztó és -kutató központot, amely a baditechnikai
intézettel szoros együttmúködésben eredményesen tudná megoldani az előttiink áüó

' A hadtápvczctós alapelveit részletesen kifejtettem "A hadtápvezetós idószerű kéfdései' cimü l(ónyv l,
íejezetóben,
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hatalmas feladatokat. FehlaídiÉ a kirdls, nilen efiAlúl, mijen beíeÉtetl:s.l? Véleményem
szeíint ez a jelzett f4lesztó és kutató központ a jelenlegi szétap rózott erők integráIásával
kialakítható.

Mivel a gazdálkod:ísunk reformja közvetlen napirenden levó feladat, indokolt
volna annak a vizsgálata is, lrogy a reform bevezetése után milyen váJtozásokat szüksé-
ges érvényesíteni az MN közgazdasfui vezetés szerezeti íe]tételeinek me8tefemtése
érdekében,

A vezetó szervek szervezeti korszerűsítésének egy másik fontos tefülete lehet -
ajánlatos volna - ba a rczetí szerack fkxleg tagolt fuúcianális f€kpítly húelí a t )lk€u}!ég

fa| anataina L negfe k!íett ltr lnéxeÉ il*grákva, létrebaúsra.

Ennek legfőbb haszna abban volna, hogy a specialisták megtartása mellett azok
tevékenysége oiyan integrálísra kenilne, ahol a párhuzamos feladatok és ezek megoldá-
sához szükséges személyi, szervezeti feltételek kikapcsolhatók. Célszeű volna ezt a
munkát 1990 és 2000 között ú8y elvégezni, hogy az egyben a hadáp és a technikai szol,
glLlat integráctíját is szolgáJná.

Ani a htl;etAezí fcjksztlsi furnktt ilhti, ez datltí é: akp.,-etí hatás 11,aÉot"olbat a t,ezetíii
mxthára. Az aulomatizált l)€z€tij tecbniá/ti t'tltetekinek n(8llftní$L. Ez alapvetóeo elósegíti
ayezetői előíelátást, a döntések tudományosabb megalapozását és lehetővé teszi a veze-
tési íolyamatok hallatlan felgyorsítás át. Ha az ezen a terüIeten kialakult helyzetet meg-
vizsgáljuk, akkor az J,apitható meg, hogy a szükséges kezdeti lépések megtörténtek,
jelentős teniletek kerültek a számítástechnika ,,búvkörébe". Ha feltesszük a kérdést,
hogy elégedenek lehenink az eredményekkel, akkor azt mondhatjuk, hogy igen is meg
oem is. Az igelt azok az eredmónyek támasztják alá, amelyeket a különbözó szakterüle
teken elértünk, A nem-et pedig az indokolj4 hogy a 1elenleg lebetőségeinknél jóval
nagyobb eredményeket érhetnénk el, ha ez a munka összefogottabb volna és koordinál-
tabbao végeznénk a különbözó programok kidoigozását, E munka meggyorsitása szem,
pontjábóI ez elsórendű feladatként jelentkezik.

Ezen tulmenóen céIszerű,tolna az, ha a különbózó részterúletek íeldolgozását cé|-
irányosabban az egósz rendszer részeként felfogva végeznénk, Ezáltal lebetóség nyilna
arra, hogy a számítá§technika közvetlen eredményeit azonnal hasznosítsuk és a feltéte-
lek meglétc e§etén a rendszer létrehozását folyamatosan mcgvalósíthatjuk,

A másik gond abban fogalmazható meg, hogy jelenleg e területen zömében a nyil,
vántaftási, számvetési feladatok gépesítése dominál, Ez a maga nemébcn nem kifogásol-
lrató, azonban ez csak ténylegcsen a kezdete az automatizált vezetés me8teíemtésenek,
Ma már időszerű és szükséges az, hogy megkezdjük az elókó§zítést, s más mioösegjavLto
számítástechnikai feladatok, programok alkalmazását.

Atni ,l t t ltirflkt lztl,t ubcri tenl,zíinek alahiLírit ilkti, f\ftJlr:ákát lekintre /i;bbrztilörü?
l ihary.il1..,"tt 1tlldat_

Mi indoAnlja ezt?

Mindenekelótt az a reformfolyamat, amely jelenleg hazánkban és a szocialista
országokban lezajük. Ez a reform, amely a gazdasirgi lolyamatokban a hatalmi elemeket
háttérbe szodtja, a gazdákodásban elótérbe kerülnek a pénzügyi folyamatok, - a piaci
viszonyok és a nycrcsógérdekeltség szükségessé teszik, hogy a,,bajtslt /tKll." szemléIetet
felváitva erősö<ljék a gondolkodó, a hatekon)s€ot szem elot| rartó i,mber szer.epe,
Azaz mindcn leladat mcgoldásánáJ vizsgálni kell az olcsóbb és hatékonyabb mcgoldáso
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kat. Az igaz, hog a baza uédelmt ncm kere.rket*lmi tlglet, de nem mixdegl az, hog a baza
uídelmére ni|en áron klszülü k í€l á az rm nitldeg, hog az egu iitk|izetcAü miben árul
nlerjlk ncg.

A nátik fudok az a balktlaral felgorwb farradalni fo$anat, amely a haditechniká,

ban és ennek kapcsál u egész hadügyben vegbemegy. Ennek érzékelésére és rea|tzlllá-

sára olyan embereke varr szükség, akik olyan racioná.lis elmével rendelkeznek, hogy
képesek a hadügy területén levó összefiiggések megfeleló pillaoatban tórténó és gyors
feltárására és az ennek alapján kívánatos s zewezeú e)határozások megalkotására, az elha-

tározások következetes megvalósítására,

A harnacliÉ indoh az autamatizilt lrzúlri fcadszer íelíételenel ne&leftmté.E, Az automa-
tizált vezeté§ jól felkészült szakembereket, vezetóket igényel. Olyanokat, akik képesek

arra, hogy az ebben rejlő lehetőségeket klaknázzák. Ehhez pedig az szükséges, hogy

gyorsítsuk, tegyük alaposabbá tisztjeink ilyen irányú telkészítését, A ma vezetője és az

automatizált vezetés kózött jelentős ,,rzaÁ aűL' tapasztahat'. Ha a felkészítést nem eró,

sítjük meg, ez a létező ,;zahadéh" még csak növekszik, ami beláthatatlan, kedvezótlen
helyzetbe hozza az ezredforduló vezetóit.

Az eIőző hlaom tényező dapvetően kihat a munkastilusra, munkamódszerekre, Uj
szervezeteket, új körűlmények között a régi módszerekkel nem iehet eredményesen

vezetni. Szüksógeltetik az, hogy a vezetési stílust mindczeknek a körüLményeknek meg-

felelóen íolyamatosan fejlesszük, leegyszerüsítsük. Ennek indokaként elég fclhozni pél,
dakónt azt a valtoztatást, amelyet az automatizát vezetés megvalósítása idéz eló. Az
információs adatok me8növek§zeoek, zömük közveden a parancsnok (vezető) asztaláre

kerüI. Ennek kapcsán változik a törzsek §zerepe, yaltozik az egyszeméIyi parancsnok

szerepe, vele szemben olyan minóségi követelmények jelentkeznek, mint például a

gyors, szelektív heiyzetértékelés, nregíeleló elórelátás, határozotts€, 8yor§aság a dönté-

sek meghozatalában, ugyanakkor annak a helyes módszernek a kialakítása, amely bizto-
sítja a törzsekbe akkumulálódott hataimas szellemi energia aktivizálását.

Mindezek szükségessé teszik, hogy tisztjeink, tiszthelyetteseink felkészítésót,

kiképzését, továbbképzési rendszerét íolyamatosan tökéletesítsük, Elírndlí cll, hag
hg.)eu rangja a tatl á,wak, d tuű.wa2. A vezetés gyakorlatában pedig eI kell jutni annak
az elvoek a megközelítőleg maradéktalan mcgvalósításfioz, mcly szerint minden vezető
testület alapvetó feladata, hogy elsósorban a neki közvetlenül alárendelt vezetó és végre-

haltó szervezetek eredményes tevókenységét biztosítsa,

A tisztli& t'el\éuíté.u lo|amán xag figelnet hellfarditaal a rend:zertzetttllhtű goldol-
Éaűs általámsá tittllre,

A rendszerszemlélet §zakterületükön történó alkalmazása lehetóvé teszi olyan gon-
dolkodásmód kialakítását, amelyre támaszkodva problémáinkat komplex óódon értel

mezhetjük, figyelembe véve annak valamennyi állandó ós változó kapcsolatát és össze-

függéseit,
A rendszer fogalmának helyes értelmezése - a rendszerelmélet tanulmányozása,

arnely révén lebetséges a feladatok, a szervezetek, valamint azok mechanizmusának és

rrrűködósének mélyebb megismerése, a célkitűzések hatékonyabb elérését szolgáló
módrz<rek kia]akrtá,,a, il]ttvc a]kalmaza.a,

A rendszerelmélet alka]mazása lehetóvé teszi olyan szemléletmód kialakítását is,

amely alapján fel lehet tárni a tényeket és jelenségeket, a szervczctek közötti kapcsolato,
kat, valamint az egymuta és a szervezetijkre gyakorolt lratásukat.



A Kalzrai Lexikott sza,int:'

,Á rndszerelméht o jax :zemkhtmód, kompkx Liugálati tndlzer. ltne! tg szolr
zetet, tK| itt[zmiilt (terme/ií-, gazűlÉodó egígtl, katolui szerueule! lal az eg?,í
aélgazdajág)t) cglslges rendszerb,ut t,iugal abbtll a Lilhnl, b,gl uptiwitii'múAtti;,:!t
elí[epíí:l. A t izrgálat kiterld a nűLadí (fulcioúlí) .rzenezet körulezulru, Liilríi-
belsí ilfarmációkapaalatait,a, a szenlczd műLidélhe, $IAezlti ílqííéllrc (Iírlkílil.á-
lóra) stb,'

A íenti elveknek megíelelóen a hadsereg egészét olyan rendszernek kell tekinteni,
amely sok-sok rész- és alrendszerból tevódik össze. Például alegység, egység, m4gasabb-
e8ység, seregtest, fegyvernem, haderónem, hadtápbizto§ítá§i rendszer, fegyverzet és
technika biztosítási rendszer stb. Tehát eszerint ha a hadsereg egészét, annak al, és rész,
rendszereit rendszertani szempontból f€uk fel és vizsgáljuk, lehetóségünk nyílik arra,
hogy azt alaposan és telje összeíüggésben megismerjük, Vegyűnk a.lapul egy példát. Ha
valakit kineveznek egységparancsnoknak, ahhoz, hogy eredménycs munkát tudjon
végezn| az egy§éget mint fendszert kell felfognia és alaposan meg kell ismernie a rend,
szer, adott esetben az egység jellemzóit, nevezetesen: a rendeltetését, az alapvetó ftlnk-
cióit béke ós háboru esetóre; struktur.iját (amely nem más, mint az eszközök, anyagok,
emberek csoponja); teljesítóképességét; múködési rendjét; az egység elemeinek alap-
vetó funkcióit, azok kölcsönhatását és hatását az aiaprendeltetés eredményes betölté-
sére; az egység, vaiamint az alrendszerek elhelyezkedését - kapcsolatrendszerüket - a

,,nagatabb" reodszerben, azaz a magasabbegység, az egység és kórnyezetének kapcsola-
tát; íeladatait milyen céllal, milyen .,ilut,r!gyl" szembeq milyen terepen, idójárási viszo-
nyok között és napszakban hajtja végre; az eIóI]áíó és az együttmúködók mennyiben
befolyásolják a feladat végrehajtását; az együttmúködés és vezetés rendszetét, Ezen
kivül - a parancsnokól lóvén szó - szükséges az isl hogy az egység egyes terúleteit (pél
dául annak minden oldalú biztosítását) is a fenti szempontok alapján tekintse át.

A rendszerfelíogás, a rendszerszemléletú gondoikodásmód alkalmas arra is, hogy -
maradjunk a példánál - ha az egység életében valamilyen probléma, gond keletkezik,
akkor azt rövid idó alatt fel tudjuk fedni és be tudjunk evatkozni, biztosítani tudjuk a
katonai szervezet működési egyensúlyát, Nagyon hasznos ez a szemléletmód különösen
elleoórzések alkalmával, amikor az egész rendszert elemenként vizsgáIjuk, ezáJtal képe,
sek v4gyunk feltárni a rendszer egészénck működése §zempontjából pozitív és negatív
jelenségeket, s lehetóségünk nyílik arra, hogy a pozitív tendenciák erősítésére a szüksé,
ges intézkedéseket megtegyük, illetve arra, hogy a kedvezótlen jelenségek hatását a
minimá]isra szoritsuk.

A lezxíi fehlíí.rslg elsírentlű kanPxcntiája, bog biznsítla az alAoti 0.ík ÉiblíldL.)zlatáúr
,r a lttJnnLn]o, nanla na5a, tlinti ntiu,Lt.t.

A tudományos kutató munkának mindig élen kell járni és intenzíven kutatni kell
azoknak a tendenciáknak a várható hatásait, amelyek alapvetóen befolyásolhatják életü,
ket, a hadsereg helyzetét, múködésének eredményességét. A hnlönbözí p()litikli tt lr -

ciál eliítirí.u uetln nem lell a tttdamáqa.r mankánaA rögtiln azzal reagálni, hog ,,leill" aLLtr,
aniiot az lnitlle,vilí palitikai undeuci,l ,gjltalan wn ualílülatla nlT d.I)hdl a tinltlea é.t

hniilnlx\elx, a.l ebrk az udott khdé.uÉ Éaíatásait, tanulm,in\ozását sziiksigusé te.rzil.

2Katonai Lexikon, zdnyi Katonai Kiadó, 1985. évi kiadás,
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llyen jelenségoek vagJrrnk szemtanúi napiainkban a tömegpusztító eszközök alkal,
mazása hatásának kutatásában, tanulmányozásában. Míg korábban ,,álmunkban" is ezek-
kel foglalkoztunk, napjainkban az atomeszközök eltűntek a katonai térképekról, Akkor,
amikor a NATO politikai és katonai vezetői azzd, íoglalkoznak, hogy olyan vódelmi
fendszert hozzanak létre, amely lehetővé teszi számunka büntetlenül a töme8pusztitó
eszközökkel mérendó elsó és tömegcs csapásokat. Semmiképp sem lehet ezek hatásada-
tai kutatásáról lemondani, sót ideje volna méIyrehatóbban foglalkozni olyan kérdések,
kel, hogy milyen helyzet alakulhat ki a felek ráltal mérendő elsó tömeges atomcsapások
utan.

lipl)rz?t$ :

t\lih. n [ehar|,1,t Lcllcn, nelh,enteni.'
- a kialakult helyzet felméréséhez, a yezetés folyamatosságának megőrzéséhez;

- a megmaradt erók mobilizálásához, újjászervezéséhez, alkalmazásához (beleértve
a hadtápbiztosítás rendszerét is);

- az egészségügyi szolgalat (államikatonai) múködéséhez kialakult helyzetben
bevezetendó rendszabályok megvalósltásához,

A tudományos kutatómunkának irányt k el|ene yennie a ma még bizanyos lonatlazór
bau |batasztihasnak tűnő hérűseb lizsgálatára-katatálira is, PéId,áli ma már közismert,
hogy a technika rohamos íejlódése kapcsán a rendszerbe Iépó eszkózók 10-1), jó eser
ben 20 év múlva elavrrlttá válnak, nem képezhetik a hadsereg ütőképességének az alap
ját,JöDnek az újak, Ezlrt a rerutrerfullpl.utl rgli a lúotóÉMl? előft kelkne lámi, hazzhaő,
hg ,ftltúzolli, hogl mi jön tzutlia, blg1 kha ilk.rztni az ízií read:zcrbe. Ha ezt megtesszük,
elkerülbetó Ieone viszonylag rövid időre szóló olyan beruházások megvalósítása, amely
hasonlít tömegében a ,,Aírai" falhoz, s s7iote ,,öiplétű" igénnyel iétesüI.

Ugyancsak idószerű volna az ezredfordulóhoz közeledve annak a vizsgálata, hogy
mi lehet a harcjárművek üzemeltetésónek eneryiahordozója, milyen helyzet alakulhat ki,
továbbá azt, hogy a légi any4g-, sebesültszállítás lelretóségeinek bóvülése milyen kon-
zekvenciák levonását teszik szűkségcssé. A rakótaszáütás kérdéseinek kutatását is idó,
szerú volna megkezdeni.
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