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ZRINW KATONAI KIADÖ 

A vezetés korszerűsítése napjainkban 
— a tudományos technikai forradalom 
korában — valamennyi nagy szervezet
ben napirendre került. A tudomány és 
a technika rohamos előrehaladása az 
eredményeket létrehozó nagyszámú és 
sokféle képzettségű szakemberekből ál
ló kollektíva hozzáértő, összehangolt, és 

a kor követelményeit kielégítő vezetése, 
irányítása nélkül elképzelhetetlen. A 
hadügy forradalma parancsadóan köve
teli a katonai vezetés korszerűsítését. 

A fegyveres erők harci lehetőségei és 
a vezetés jelenlegi színvonala közötti 
ellentmondás feloldása a soron levő fel
adatok egyike. Ez teszi szükségessé a 
hadtudomány korábban elhanyagolt te
rületének — a katonai vezetéselmélet
nek — intenzív, gyorsított ütemű műve
lését. 

A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 
szerzői kollektívája által írt könyv 
alapjaiban teljesíti ezeket az igényeket. 
Átfogja a katonai vezetéselmélet egé
szét, tárgyalja a hadsereg, mint rend
szer és mint szervezet vezetése folya
matának kérdéseit, foglalkozik a kato
nai vezetési szemléletmód és a személyi 
oldal tényezőivel. 

A munka bevezetőjében a szerzők ar
ra irányítják az olvasó figyelmét, hogy 
a hadügyben a végbemenő forradalom 
hatásának eredményeként a fegyveres 
erőket új fegyverekkel — közöttük el
sősorban rakéta-atomfegyverekkel — és 
új haditechnikai eszközökkel szerelték 
fel. 

Módosították a haderő struktúráját, 
benne a haderőnemek és a fegyverne
mek korábbi arányait. A hadművészet 
új hadviselési módot dolgozott ki és a 
személyi állomány katonai és politikai 
kiképzésének, nevelésének módszere is 
megváltozott. Mindezek együttesen szá
mottevő hatással vannak a vezetésre. A 
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katonai vezetés pedig ebben az új hely
zetben csak akkor lehet eredményes, ha 
tudományosan megalapozott elméletre 
támaszkodik és a korszerű technika leg
újabb vívmányait igénybe véve fejlő
dik. 

Az első fejezet a korszerű katonai ve
zetést ismerteti. Abból indul ki, hogy a 
vezetés korszerűsítésében a kibernetika 
felhasználása elengedhetetlen. Módot ad 
a vezetés lényegi jegyeinek feltárására, 
biztosítja a matematika, az információ
elmélet stb. eredményeinek felhasználá
sát, gyorsítja a vezetés gépesítését, 
automatizálását, végső soron javítja a 
vezetés operativitását. 

A második fejezet a vezetés szerve
zeti kérdéseit tárgyalja. Itt a kiindulás 
alapja: a vezetés egyrészt az államve
zetés része, másrészt a fegyveres erők 
vezetésével kapcsolatos tevékenységek 
összessége. A vezetéstudomány korsze
rűsítésének egyik legfontosabb feladata 
a célnak és a korszerű követelmények
nek leginkább megfelelő szervezet ki
alakítása. Ennek a gondolatnak a kifej
tése során a szerzők részletesen foglal
koznak a parancsnokságok és a törzsek 
szervezeti kérdéseivel, a fölé és aláren
deltség, valamint a kölcsönös informá
ció tényezőivel, bemutatva a megoldá
sok lehetőségeit, azok előnyös és hát
rányos tulajdonságait. 

A harmadik fejezet témája a katonai 
vezetés folyamata, 

A kibernetika szemléletmód szerint a 
kibernetikai rendszereket — a katonai 
rendszerek is ilyenek — a környezetük
ből különböző hatások érik. Ezek meg

változtatják a rendszer elemei közötti 
kapcsolatokat, tehát a rendszer eddigi 
állapotát és ugyanakkor a környezetre 
is hatnak. Mindezek eredményeként 
változik a rendszer tevékenysége. 

A vezetés folyamatának arra kell irá
nyulnia, hogy a most említett folyamat 
a lehető legnagyobb mértékben tuda
tosan, nem pedig spontán módon men
jen végbe. A vezetés mint folyamat lé
nyege ebből az aspektusból az informá
ciók folyamatos gyűjtése, feldolgozása 
— átalakítása — és továbbítása. Ebben 
a fejezetben találkozik az olvasó a ve
zetési funkciók kérdéseivel, a katonai 
döntéselmélet alapelveivel és képet kap 
a parancsnok, alamint a törzs munká
jának időszerű követelményeiről, értel
mezéséről. 

A negyedik fejezet röviden foglalko
zik a vezetés személyi oldalával, első
sorban a parancsnokkal szemben tá
masztott követelményekkel és parancs
noki munkastílus kérdéseivel. 

A Zrínyi Katonai Kiadó gondozásában 
megjelent — szépen illusztrált könyvet 
elsősorban fegyveres testületek tisztjei
nek figyelmébe ajánljuk, mert érdeklő
désüket a vezetés korszerűsítésének 
kérdéseire irányítja és hozzásegíti őket, 
hogy tevékenységük során a vezetésel
mélet eredményeit az eddigieknél tuda
tosabban alkalmazzák. A munka 
könyvárusi forgalomba nem kerül, 
megrendelhető a Zrínyi Katonai Kiadó
nál. (Budapest, XIII., Dózsa György út 
49. Ára: 20 Ft.) 
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