
A HADTÁPBIZTOSiTAS ELMÉLETE 

Új elméleti alapok és gyakorlati lehetőségek 
a hadtápvezetés folyamatai modellezéséhez és annak 

automatizálásához 

Csabai György ómagy 

Az elkövetkező napokban kerül a katonaolvasók, így a hadtápszakemberek 
kezébe I. V. Golusko és N. V. Varlamov szovjet tábornok szerzőpáros könyve 
- fordításban - az alábbi címmel: ,,A hadtápvezetés automatizálásának és 
modellezésének alapja." 

Már a könyv címe is sokat sejtető. Így a hadtápszakemberek rés.zéről bizo
nyára további érdeklődést válthat ki, - elolvasás és feldolgozás után. 

Ezért ennek a „beharangozó" írásnak az a célja, hogy rövid általános ismer
tetőt nyújtson az olvasónak a könyv tartalmáról és talán egy kicsit megközelítse 
az eligazodást is benne, azaz egyszerre elvégezze a bemutatást és az úgynevezett 
,,előélet" szerepét is. 

A hadtápszolgálatunkban is jól ismert szovjet szerzőpáros a könyv címében 
foglaltakra tizenhat fejezetben, közel háromszázötven oldalon keresztül adja meg 
a részletes választ. Rendszerszemléletű feldolgozásukban, valamint a szovjet 
népgazdaságban széleskörűen alkalmazott automatizált rendszerek és számítás
technikai eszközök funkcionálása révén válik lehetővé a hadtápbiztosítás rend
szerének és alrendszereinek a modellezése. Teszik mindezt a rendszer és az al
rendszerek működési hatékonysága növelése érdekében és a matematikai mo
dellezés változatos módszereinek komplex alkalmazásával. 

Mielőtt az egyes fejezetek tartalmának rövid ismertetésére rátérnék, ajánlatos 
a címben leírt két alapvető fogalomnak a meghatározása. Vagyis mit is értünk 
modellezésen és automatizáláson? 

,,A modellkészítés (vagy modellezés) azt jelenti, hogy a vizsgált tárgy össze
függéseit egy másik, speciálisan e célból létrehozott tárgyban, modellben reprodu-
káljuk, hogy tüzetesebben tanulmányozhassuk őket." 1 · 

„Az automatizálás - a gépesítéstől eltérően - olyan folyamat, amelyben az 
ember vezető funkciója a technikai berendezésekben ölt testet."l 

1 A. Septulin: A marxizmus-leninizmus filozófiája. Kossuth Könyvkiadó 
Budapest, 1971. 99. oldal. 

2 V. M. Bondarenko - A. F. Volkov: A csapatvezetés automatizálása. Zrínyi 
Katonai Kiadó, Budapest, 1982. 15. oldal. 
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.A2 első fejezetben a fegyt·eres erők hadtápja, a csapatok minden oldalú 
biztositásának rendszere kerül bemutatásra. A korszerű harctevékenységek, az uj 
körülmények várható követelményeiből és az előfordulható szituációkból kiindul
va különböző módszereken keresztül láthatjuk a hadtápbiztosítás tervezését, 
annak modelljét, pontosabban szólva annak modellkomplexumát, és a hadtáp
biztosítási rendszer alapvető rendeltetését. 

A második fejezetben a hadtápt·ezetés automatizálásának és a bonyolult 
gazdasági rendszerek modelle::.ésének fóbb irányai válnak ismertté számunkra, a 
korunknak megfelelően. 

A népgazdasági, ágazati, ágazatközi tervezésben a modellezés segítségével 
nagy szerepet szánnak a szerzők a tervezés variációinak, természetesen az élenjáró 
számítástechnika alkalmazása segítségével. Ugyanis csak megfelelő adatbankokkal 
válik lehetővé a tervezési komplexumok és a modell-rendszerek információ biz
tosítása. 

Kiemelt kérdésként vetik fel a hadtápvezetés korszen'.ísítésének problemati
káját. A szerzők e kérdésben fontosnak tartják a vezetési folyamat anyagi-techni
kai bázisának további korszerűsítését, és annak a harctevékenységnek viszonyai 
közötti funkcionálására történő gondos előkészítését. Ezt igazolják egyébként a 
gyakorlatok empiriái is. 

A fentiek alapján jutnak arra a következtetésre, hogy a hadtáp vezető szer
veknek (minden szinten) célszerű figyelembe venni az automatizált vezetési rend
szerek népgazdaságban történő fejlesztési irányzatait, az ismert szintek, az egysé
gesítési, vagy illeszthetőségi lehetőségek szerint. 

A harmadik fejezetet a fontosabb folyamatok előrejel:;,ése a hadtápbiztosítJs 
rendszerében címmel olvashatjuk. 

A tudományos megismerés módszerei és az előrejelzés-készítés a dialektikus 
materializmus törvényszerűségei alapján kerülnek kifejezésre, a megismerés krité
riumából, a gyakorlatból kiindulva a hadtápbiztosítás alapvető folyamataira. 
Először olvashatunk - az általánostól eltérő - előrejelzési alapfogalmakat és 
dveket a hadtápbiztosítás rendszerére megfogalmazva. A sok fogalomból egyet 
önkényesen kiemelek a bemutatás érdekében, ez pedig a vezetés fogalma. 
A vezetés - az irányított rendszer befolyásolása azzal, hogy az átmenjc:.n egyik 
állapotból a másikba.3 

Az előrejelzés-készítés módszerei közül heurisztikus, a statisztikai, a mate
matikai módszereket ajánlják a szerzők a hadtápbiztosítási folyamatok mai kuta
tásához. 

A negyedik fejezetben kerül sor a csapatok hadtápbiztosítási rendszerének 
modellezésére. 

A csapatok hadtápbiztosítási rendszerének modelljét alrendszereinkben, 
matematikai és logikai módszerekkel, önálló blokkokból állóan ismertetjük meg. 

A hadtápbiztosítási rendszer hatékonysága értékelési kritériumai közé pedig 
az által_ános hadműveleti és a hadiiiazdasági kritériumokat sorolják a könyv 
szerzői . 

.A2 ötödik fejezetben a hadtápbiztosítási rendszer általános rendje olvasható. 

A rendszerszerű megközelítés alapján a hadtápbiztosítási rendszer hét al 
rendszerböl áll. 

3 Idézett m . 36. oldal. 
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'Ezek a következők: 
az anyagi biztosítási; 

- a2 anyag utánszállítási·; 
- a közlekedés biztosítási; 

· - a hadtáp technikai biztosítási; 
- az egészségügyi biztosítási; 

a hadtápharcbiztosítási; ,(ez is új fogalom) 
- és a hadtápvezetési alrendszerek. 

A feje7et további részében az egyes alrendszerek fontosabb jellemzőiről, 

matematikai modelljeiről, a: blokkmódszerről és a típus hadtáp adatbankról olvas
hatunk. 

A hatodik fejezet kezdetétől a tizenkettedik fejezetig bezárólag az anyagi 
biztoiitási, a kö::)ekedés bi:;.tosítási, a hadtáptechnikai biztosítási, az egés::,ségiútyi 
a harcbiztosítási es a hadtápvezetési modellekkel ismerkedhetünk meg, részletesen. 
Ezen belül is a szakfeladatok felvetésével, a modellek állományával és az elektro
nikus számítógépen történő megoldásokkal. A felsorolt fejezetek - megítélésem 
szerint - elsősorban a hadtápszolgálatok szakemberei részére íródtak, rámutatva 
arra, hogy a hadtápbiztosítás bármelyik folyamatának modellezése, egyik vagy 
másik változatának előnybe rés7esítése folyamán mindenek előtt annak hadmű
veleti célját kell meghatározni. 

Az automatizálási és gépesítési eszközök alkalmazását az automatizált had-
1ápvezetési rends:;,erben bontja ki a tizenharmadik fejezet. 

Úgy tűnik, hogy a különböző automatizálási és gépesítési eszközök alkalma
zása a hadtápvezetésben növeli annak operativitását. Különösen igaz ez akkor, 
ha azok biztosítják a már elkészített modellek és hadműveleti - hadtápfeladat -
komplexumok realizálását. Erre a célra célszerű és gazdaságos felhasználni a 
népgazdaságban gyártott, előállított automatizálási eszközöket, kellő értékelés 
és a követelménykielégítés elbírálása után. Támaszkodni lehet és. kell a szocialista 
országok között kialakult számítástechnika gyártásban való együttműködésre. 
Többek között a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa országaiban az elmúlt 
tíz év alatt a számítástechnika gyártás növekedésének üteme háromszorosan 
haladta meg az összipari termelés növekedését. Ezért is mentesülni lehet a 
kapitalista országokból való importtól. A leghatásosabb eszközöknek a harmadik 
generációs egységesített elektronikus számítógépek bizonyulnak. A fejezet további 
részében a különböző ESZG-ek kerülnek bemutatásra, mellékállomásokkal, hír
vonalakkal csatlakozó blokkokkal együtt. 

A tizennegyedik fejezet a hadtáp vezető szen.:ek munkájáról, a modellek 
és automatizálási eszközök alkalmazásáról szól. 

A könyv e fejezetének lapjairól megbizonyosodhatunk arról is, hogy a 
munkaigényes vezetési folyamatok automatizálhatók az automatizált hadtáp ve
zetési rendszerben. Mégpedig úgy, hogy több variációban elvégzett értékelések 
alapján optimális elhatározás hozható. Ehhez a korábban említett modellek, a 
hadműveleti-hadtáp feladatkomplexumok, a körültekintő előkészítéssel, az ope
ratív irányítással, a hadtáp vezctö szervek és a számítóközpont együttműködé
sével, és az előre kidolgozott grafikonok szükségesek, már a közeli jövőben is. 

A tizenötödik fejezet az a11tomati:t,álási eszközök és a modellek hadtápveze
tési rends:t,erben 1.,•aló alkalmazása értékelési metodikáját mutatja be. 
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A történeti fejlödés folyamatában ismerjük meg az automatizált hadtáp
vezetési rendszer létrehozásának kezdeti időszakát, korszerűsítését, értékelésének 
operatív és hadigazdasági hatékonysági mutatóit, végezetül a vezetési ciklus tény
leges értékét. 

Az utolsó fejezet a fegyveres erők gazdasági- és hadtápbiztosítási rendszer 
továbbfejlesztésének törvényszeríiségeit tárja elénk. 

A törvényszerűségek között szerepel az, hogy az új harceszközök megjele
nése minőségi változásokat eredményez azok alkalmazásában is. Jelentősek a 
háborúk, különösen a Nagy Honvédő Háború tapasztalatai. Ezekkel együtt leg
jelentősebb az ember szerepe a korszerű harci-technikai eszközök hatékon)' alkal
mazásában, a harctevékenységek megvívásában, és azok minden oldalú biztosí
tásában egyre nő. 

A második törvényszerűség az, hogy a harctevékenységek menete és kimenete 
a csapatok időbeni hadtápbiztosításától való függése is egyre növekedni fog. 
Ez pedig meghatározza a fegyveres erők hadtápbiztosítási rendszere fejlődésének 
törvényszerűségeit, amely például az anyagi eszközök előállításával, a vállala
toktól a felhasználókig, csapatokig való szállításával kapcsolatosan objektív 
szükségesség. 

A további törvényszerűségek közé tartozik a hadtápbiztositásí rendszer Jl
landó tevékenysége megbízható feltételeinek a megteremtése, a rendszer összes 
elemei vezetésének operatív rugalmasságának és folyamatosságának szükségessége 
képezi. 

Nem hagyható ki a sorból (egy vagy több hadszíntéren folyó haditevékeny
ségek miatt) a fegyveres erők hadtápbiztosítási rendszere irányítása további köz
pontosításának törvényszedísége sem. 

A manőverező harctevékenységek megkövetelik a hadtápbiztosítási rendsz,~r 
manőverezőképességének és mozgékonyságának növelését, valamint a tudomány 
és technika fejlődése követelményei s-:;.intjére való emelésének - általános tör
vényszerűség szerinti - objektív szükségességét. 

A könyv, ahogy az előbbi sorokból is kitűnik kardinális hadtápvezetési 
kérdéseket vet fel és adja meg rájuk a választ. 

Az, hogy az olvasó kezébe juthat ez a kiadvány, abban jelentős a szerepe 
az MNHF-ség Tudományos Tanácsának, többek között Habik László nyugállo
mányú alezredes elvtársnak, aki igényes fordítási munkával tette számunkra ol
vasmányossá és kézikönyvvé ezt a könyvet. 

Befejezésül engedjen meg az olvasó még egy személyes szubjektív gondobt 
közlését e sorok írójától. 

Úgy vélem, hogy e könyvben foglaltak többek mint azok megvalósításának 
formális lehetőségei. Hiszen a formális lehetőség nem más, mint életünk időbeli 
és térbeli korlátai által megszabott, reális lehetőségektől való konstruktív el
vonatkoztatás. 
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