
Egy autornatizóiási konferencia néhány tapasztalata 

Damó László ezredes 

Az elmúlt év novemberében tartott/ik meg a Román Szocialista Köz
társaságban az Egyesített Fegyveres Erők soron levő automatizálási 
konferenciáját. A konferencia célja volt a szárazföldi csapatok tábori 
automatizált rendszere (PASZUV) és a hozzá kapcsolódó fegyvernemi és 
hadtáp alrendszerek koncepcióinak megvitatása. Ennek előzményeként 
a koncepciók alapvető elveinek kidolgozása már korábban megtörtént, 
és azokat 1969-ben a várnai automatizálási szemináriumon megvitattuk, 
majd az Egyesített Fegyveres Erők Főparancsnokságának, illetve a tag
államoknak a szeminárium elfogadására javasolta. Ugyanezen a szemi
náriumon történt meg első alkalommal a harmadik generációhoz tartozó 
új típusú elektronikus számítógépek (R-10, R-20, R-30, R-50, R-60) fő 
páramétereinek, hadászati-hadműveleti harcásoo.ti alkalmazási lehetősé
geinek ismertetése is, 

Hadtáp szempontból érdemes megemlíteni, hogy az említett várnai 
konferencián a tábori automatizált hadtáp vezetési alrendszer (a to
vábbiakban TAHVA) létrehozásána:k szükségességét illetően még nem 
volt egységes álláspont annak ellenére, hogy a Lengyel Csapatok kép
viselői a koncepció alapjait jó színvonalon kimunkálták (PAPUT). A 
Magyar Néphadsereg hadtáp képviseletében ekkor már előzetesen meg
ismerkedtünk a lengyel fél elgondolásával és mivel abban feltehető volt 
a jövő hadtáp vezetési pontjának korszerűsítése is (Fronttól hadosztályig) 
- viszonylag megalapozott véleménnyel tudtuk az elsők között a plená
ris és szekcióülésen egyaránt a koncepció kimunkálását támogatni. Végül 
is megállapodás született a TAHVA szükségességéről. 

A. brassói konferencián tehát már egységes volt a hadtáp képvise
lőinek álláspontja e kérdésben, ezért a lengyel fél i:nint fő kidolgozó 
már a tökéletesítésre irányuló véleményeket tudta meghallgatni. E vé
lémények alapvetően megegyeztek abban, hogy a lengyel TAHVA 
anyagot alapkoncepaióként célszerű elfogadni, illetve a Varsói Szerződés 
tagállamaiook elfogadásra ajánlani. 

A TAHV A lényege abban áll, hogy a szárazföldi csapatok tábori 
-.. automatizált vezetési rendszerben az összfegyvernemi alrendszer mel-
... .- léÚ ··- ·mely· a harcálláspontok automatizált VeZ:etési rendszerét lesz 
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hivatva létrehozni -, azzal párhuzamosan a TAHVA a hadtáp vezeté<ll 
pontok számára teremtené meg az összfegyvernemi alrendszerrel össze
függő automatizált hadtápvezetést, (1. sz. melléklet.) 

Mindamellett, hogy alapvetően az ember játssza majd a jövőben is 
a főszerepet, mégis úgy tűnt (különösen a várnai szemináriumon), hogy 
a kiindulási pont kissé technikacentrikus volt. Ez bizonyos fokig érthető 
is, mivel az elektronikus számítógépek (a továbbiakban ESZG) és az 
adattovábbító eszközök teljesítőképessége alapvetően determinálja az 
információáramlást és adatfeldolgozást. Mindamellett a hadműveleti 

szempontok vizsgálata arra késztetett bennünket, hogy magunk is ki
mondjuk: nem csupán az adatok _feldolgozását kell automatizálni, hane ... n 
a többi közt - ennek segítségével - a hadtápvezetés egyes folyamata)t. 

A brassói konferentj~n .. _.:p:iár e~ .. a t~chn_ikai jelleg nem dominált 
ugyan, azonban a koncepció - mely kissé merevnek tűnt - nem tar
rnlmazta azokat a törzsmunkába átültethető elemeket és folyamatokat, 
ttmelyek alapján már kirajzolódott volna a gyakorlati munkába történő 
átvitel lehetősége. A tulajdonképpeni vita is e körül a kérdés körül 
bontakozott ki, melynek során több fel.szólaló az „emberközelség" gon
dolatát vetette fel. A vitában a technikacentrikus felfogás mellett a 
másik ellentétes póluson viszont a törzsmunka-centrikus szemlélet vető
dött fel, amely abban nyilvánult meg, hogy egyesek a törzsmunka rész
folyamatainak konkrét igénye szerint bírálták a koncepciót, amely helyes 
ugyan, azonban az most még ilyen igényeket nem tud kielégíteni. 

A Magyar Néphadsereg hadtáp részéről olyan álláspontot igyekez
tünk képviselni, amelyben kifejezésre jutott, hogy e kérdés vizsgálatá
nál figyelembe kell venni az adott hadtáp tagozatokhoz tervezett 
ESZG-k teljesítőképességét az optimális kihasználás lehetőségét és az 
ennek megfelelő tartalmú és terjedelmű programok elkészítését. 

Az előbbiekből kiindulva javasoltuk figyelembe venni a tábori ve
zetés automatizált vezetési rendszerén belül a hadtáp vezetésével szem
ben támasztott követelményeket és a hadtáp vezetés egyes folyamatai
nak automatizálási lehetőségeit. 

Mindezt azért tartottuk szükségesnek elmondani, mert úgy véljük 
a hadtápvezetés folyamatának automatizálása széles skálán mozgó 
komplex feladatokat ölel fel, melyek kidolgozása, illetve gyakorlati- meg
valósítása valószínűleg jónéhány esztendőt igényel. 

Ami az előbb emlitett követelményeket illeti, azt három csoportba 
soroltuk: 

- az elhatározás meghozatalához szükséges hadtáp adatok biztosí
tása, mely tevékenység .a tervező-szervező munkában nyilvánul meg; 

a szakmai irányító tevékenység körébe tartozó utasítások. eljut
tatása az alárendelt hadtáp törzseknek; 

- a közvetlen vezetési tevékenység az alárendelt hadtáp egységek, 
intézetek felé. 

A hadtápvezetés egyes folyamatainak automatizálási lehetőségeit ~ 
vizsgálva annak. az előbb már érintett véleménynek igyekeztem kifeje-
zést adni, hogy a ·hadtáp Vezetésének egészét tekintve nem beszélhetünk 
annak teljes automatizálásáról. Ez nem csupán a számítógépek miatt 
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van így, hanem azért, mert véleményünk szerint csak a hadtápvezetés 
egyes folyamatainak automatizálását lehet reálisan célul kitűzni. 

Ennek megfelelően a hadtápvezetés folyamatából az automatizálásra 
szánt feladatokat többféleképpen választhatjuk ki. Egy változat a követ
kező lehet: 

- a hadtápvezetés - előbb emlitett - hármas követelményéből 
kiindulva a tervező-szervező tevékenységet véve alapul hadtáp tagoza
tonként; 

- a hadtápbiz1.osítás egyes ágazatainak főbb folyamatai szerint (pl. 
anyagellátás, szállítás, egészségügyi kiürítés stb.); 

- az egyes tevékenységek folyamatos irányítása ún. folyamatsza
bályozás szerint, amely visszacsatolódiik a tervezö•szervező tevékenység
hez. 

Az elmondottak figyelembevételével véleményünk szerint a hadtáp
vezetés folyamatainak automatizálása során első ütemben a lervező-szer
vezö munkában a hadtápvezetéshez szükséges döntés előkészítéseket cél
szerű kimunkálni, majd ezután napirendre tűzni pl. a hadtáperők és -esz
közök optimális átcsoportosítását, mozgatását számítógépes programok 
segítségével. Ezután már sor kerülhet az ellátás_i, biztosítási tevékenység 
teljes vertikumában az automatizálásra. 

Mint már utaltam rá, felvetettük e téma vizsgálatánál az ember és 
gép, gép és ember kapcsolatát. Ebben a kérdésben igen egyértelmű ál
lásfoglalásra volt szükség. A magunk részéről kifejtettük azt az - úgy 
vélem - helyes álláspontot, mely szerint az eleiktronhkus számítógépek 
alkalmazá1sa a vezető szervek munkájában nem pótolja a vezetők és 

\, törzsek alkotó tevékenységét, hanem ellenkezőleg: ki kell szolgálnia az 
embert alkotó tevékenysége során. 

Ami pedig a konkrét gyakorlati Ínun,kába való átültetés kérdését 
illeti, gondolom célszerű elfogadni Zaharov marsallnak (a Szovjetunió 
Fegyveres Erőinek vezérkari főnöke) állásporiiját.1 Ebben a vélemény
alkotásban kifejti: bár az algoritmusokat matematikusok dolgozzák ki, 
nem szabad szem élől téveszteni, hogy a feladatok megoldásánák hat
hatósága a törzs tisztjei és ·a feladatlkidolgozók közös munkájával éi'hetö 
el. Ez azzal magyarázható, hogy az előbbiek jói ismerik a csapatvezetés 
folyamatát az abból származó munka jellegét és a feladatok alkalmazási 
terüieteit. A matematikusok pedig az elektronikus számítástechnika fel
használásában. a megfogalmazott feladatrik kivitPlezésében, egyszóval a 
programkészítésben járatosak. 

• • 
• 

A Lengyel Csapatok által kidolgozott PAPUT (TAHVA) koncepció 
elemzése során arra a megállapításra jutottunk, hogy az az előterjesz

tett. formában és tartalommal illeszkedik a csapatok tábori automatizált 

1 M. Zaharov, a Szovjetunió marsallja: Az elektronikus számítástechnika 
hatékonysága fokozásának útjai a fegyveres erők vezetési szerveinek 
munkájában. Honvédelem 1971. 1. sz. 16. oldal. 
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vezetési ,rendszerébe és meghatározza az iránta, támllsztc,t;t_ alapv~~ő k9-
vetelmény0ket, felépítési elveit és kiépítésének szak~szait. 

Mindemellett a koncepció további tökéletesítése érdekében javasoltuk 
a többi közt" az alrendszer szervezeti funkcionális modelljének helyes 
kiválasztása érdekében egy alapváltozat elfogadását, illetve annak rész
letes kimunkálását. 

A Lengyel Csapatok kép,viselői ugyanis két változatot javasoltak. 
Ezek közül az első változat a jelenlegi szervezetre épül, a másik pédig 
strukturális változásokat feltételez. Ezek lényege az, hogy az egyik a 
szolgálati ágak szerint felépülő modellt vesz figyelembe, míg a másik 
inkább fedadatcentrikus módon van kidolgozva alapvetően a hadtápbiz
tosítás ágazatai szerint (anyagi, technikai, egészségügyi). Ez utóbbit az 
egységes hadtáp létrehozásának feltételei mellett tervezik megvalósítani. 

Mivel e tendencia máshol is jelentkezhet, ezért meggondolandónak 
tartjuk az első változatnak egyidejű és .teljes mélységű kidolgozását. 

Magunk részéről az első változat ös,szes programj:ainak kidolgozása 
helyett a későbbi átdolgozások elkerülése érdekében javasoltuk, hogy 
csak azok a programok kerüljenek kidolgozásra, amelyek mindkét vál
tozatnak megfelelnek. Alapváltozatiként a második (a komplex hadtáp
biztosításra épülő) változat elfogadását és az ennek megfelelő programok 
kimunkálását javasoltuk. 

Ami a munka ütemét illeti, mi azt tartottuk célszerűnek. ha az 
első ütemben az alrendszer 

- szervezési, funkciónális tervezésével, 
- a rakétaellátással, 
- az egészségügyi biztosítással, 
- a szállítással. valamint 
- a nyilvántartással kapcsolaitos programokat célszerű feldolgozni, 

míg az anyagi-technilkai biztosítással kapcsolatosakat a második ütemben 
napirendre tűzni. 

Egy másik alapvető észrevételünk az volt, hogy a kimunkálható fel
adatokat, llletve kidolgozandó programokat igen széttagolták. A 22 komp
lex feladatcn belül több mint 170 részfeladat témáját fogalmazták meg, 
mely erősen szétdarabolta a tervet. fgy pl. a Magyar Néphadsereg 
részére j~vasolt újaibb témát (az előző témában a közúti szállításokat 
dolgoztuk fel) a vízi szállítást három feladatban határozták meg, 
űgymint: 

- a vízi szállítási lehetőségek értékelése, 
- vízi szállítási terv kidolgozása, 
- a vízi szállítás operatív irányítása. 
Véleményünk ,szerint ez egy feladat három alkérdése. Ehhez 

hasonlóan más feladatok . összevonására is konkrét javaslatot . tettünk, 
mely ugyan elsősorban a feladatok számának relatív csökkentését ered-
ményezte, mégis alkalmas arra, hogy ·a fő figyelmet a fő feladatokra ~ 
irányítsa, azt áttekinthetővé és hadműveleti szempontból megfelelően 
rangsorolhatóvá tegye. 

A továbbiakban a hadtáp alrendszer techni'kai eszközeinek vizsgála
tához szóltunk hozzá, melyben kifejezésre juttattuk, hogy a harmadik 
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generációhoz tartozó és a közeljövőben megjelenő számítógépek főbb 
paraméterei alapján márr most célszerű meghatározni a hadtáp vezetési 
pontokon tervezett, illetve oda alkalmasnak minősített gépek típusait 
hadtáp tagozatok szerint. így például az R-10 és R-20, ESZG-t első
sorban a csapathadtápbán, az R-30, R-40-es ESZG-t a hadműveleti 

hadtápban, míg az R-50, R-60-as típusokat a hadászati hadtápban tartjuk 
megfelelő hatásfokkal alkalmazhatónak. 

Felvetettűk még az egységes hírrendszerrel kapcsolatos igények 
Szükségességét és fontosságát, mégpedig az összfegyvernemi alrendszer 
által megszabottaknak megfelelően, a hadtáp alrendszer igényeinek 
konkrétabb megfogalmazása mellett. Ez a kérdés annál is inkább fontos, 
mivel· a hadtá.pvezetés automatizéilt rendszerében a technikai eszközök 
nagy többségét nem az ESZG-k, hanem az adattovábbító híradó eszkö
zök képezik. 

• • 
• 

A Lengyel Csapatok alapkoncepciójának megvalósítása esetén is 
szá-molni kell azdkkal a tényezőkkel, amelyek a saját erőforrások és 
lehetőségek számbavétele után megmutatkoznak és egyben mint meg
határozók jelentkeznek. Ezek közé tartoznak egyebek közt a kutató 
munka és elméleti felkészítés, a káderképzés, a rendszertervezés, a 
technikai fej.lesztés és nem utolsósorban a gazdasági lehetőségek. 

Végű! számításba kell vennünk a Varsói Szerződésben vállalt kp
telezettségeket is, melyek nem szűkülhetnek le az automatizálás terüle
tére, hanem nagyobb összefüggések vizsgálatát igénylik a tagországok 
részéről, beleértve a nemzetközi szerződések kihatásait és elsősorban a 
többnemzetiségű Front kötelékében vívott közös hadműveletek hadtáp
biztosításának sajátosságait is. 

• • 
• 

A Konferenciát Orbán altábornagy, a Román NéPhadsereg vezérkari 
fönökének első helyettese vezette. 

Az Egyesített Fegyveres Erők Főnökét Tkacsenko ezredes képviselte, 
a többi tagállam delegációit általában a vezérkari főnökök automatizá
lási (vezetési} helyettesei vezették. 

A munka plenáris űléseken és szekciókban folyt. A plenáris ülésen 
a delegációk vezetői beszámoltak az elmúlt évben végzett munkáról. A 
legnagyobb eredményekről a Német Nemzeti Néphadsereg, a Lengyel 
Csapatok és az Egyesített Fegyveres Erők Főparancsnokságának kép
viselői adtak számot. Meglepő volt a Bolgár Néphadsereg és a Román 
Néphadsereg „előretörése". Mindkét hadseregben létrehozták az automa
tizálási intézetet, ahol megfelelő hadtápszekció is működik. (Legfejlet
tebb a Lengyel Csapatoknál. ahol 25 fős hadtápszekció dolgozik.} 

A legnagyobb pozitívum az alrendszerek koncepcióinak elfogadása 
mellett az volt, hogy megismerkedhettünk egy sor tagország eredmé
nyeivel. A Bolgár Néphadsereg például 18 hadműveleti és hadtáp prog
ramot dolgozott ki, melynek alapján ez év őszén Egyesített Fegyveres 
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Erők szintű hadműveleti hadtáp gyakorlaton fogják a Front ·és Hadsereg 
szintű hadtáp programokat alkalmazni. A hadtápszekció -ülésén a ·leg
nagyobb meglepetést a román elvtársak okozták. Mig 1969-ben a várnai 
konferencián csak passzív szemlélői voltak az eseményeknek, addig a 
brassói konferencián a lengyel fél által előterjesztett és javasolt hadtáp 
feladatokból két komplex témát vállaltak 20 program elkészítésével 
(élelmezési ellátást és gépjármű technikai biztosítást). 

A Német Nemzeti Néphadsereg küldöttsége beszámolt a „Fegyver
bacátság" gyakorlat automatizálási tapasztalatairól is majd egy ott 
készült színes filmet mutattak be. 

Örvendetes volt a Magyar Néphadsereg hadtápja számára, hogy a 
gyakorlaton megfelelő felkésmés után - a kaposvári magasabbegység 
hadtáp törzse középgépekkel ellátott mozgó számítókocsi segítségével 
végezte a hadtáptörzs munkáját, igen jó hatásfokkal. fgy például a mint
egy 17 kidolgozott program közt szerepelt a hadtápbiztosítási terv elké
szítés is, amelyet ilyen úton 50-600/o-os időmegtakarítással végezték el. 
Ugyanakkor jóleső érzés volt látni a filmen a hadsereg hadtáptörzs ál
tal létrehozott számító-gépkocsit is. Egyébként hadműveleti részről szá
mítógépes törzsmunka alkalmazása a Fegyverba,rátság gyakorlaton riem 
volt. Bemutatásra került ugyan az EMG-810 típusú ESZG - törzs
buszba építve, azonban egyetlen program sem volt rá kidolgozva. Egyéb
ként ebből a típusból kerül kifejlesztésre az R-10 típusú ESZG a Magyar 
Népköztársaságban, a többi típusokat a KGST-n belül a Szovjetunió 
és a Német Demokratikus Köztársaság gyártja Magyarországon kívül. 

• • 
• 

A konferencia eredményeinek összegezéseképpen a Magyar Néphad.:.. 
sereg részvállalását tekintve végeredményben a hadtáp, a csapatlégvé
delmi és rakéta tüzér alrendszer kialakításában való közreműködés 
alakult ki. 

Reméljük, hogy a Magyar Néphadsereg hadtáp alrendszerének létre
hozásáról is beszál11olhatunk a köz€1i években, . melyhez a szellemi elő
feltételek létrehozását mind a . koncepció kidolgozásával, mind a káde
rek kiképzésével elkezdtük. Mindemellett még igen sok szubjektív és 
objektív forrásból fakadó akadály( kell leküzdenünk. 

Melléklet: A tábori automatízált vezetési rends·zer elvi váZlata. 
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l. sz. melléklet 

A TABORI AU'rOMATIZALT VEZETl!SI RENDSZER ELVI VAZLATA 
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Számitógépek 
AÍ-B - Adatátviteli Berend. 
SSZK - Stacioná1·is Szám.Közp. 
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