
A „Fegyverbarátság" gyakorlatra szervezett kis
és középgépes hadtápprogramok alkalmazásának 

tapasztalatai 

Zombor László őrnagy 

A hadtápszolgálat területén az egyes feladatok gépi úton történő 
feldolgozása 1962-ben kezdődött el. A gépi adatfeldolgozás azóta a 
hadtápszolgálat minden ágára kiterjedt és a békegazdálkodás feladatai
val párhuzamosan megkezdődött a hadműveleti-harcászati feladatok gépi 
megoldása is. 

A gépi adatfeldolgozás hadműveleti-harcászati alkalmazásában út
törő szerepet játszott az MN 5232 hadtáp törzse és Gépi Adatfeldolgozó 
Központja. A seregtest törzsénél kialakított adatfeldolgozó gépkocsit és 
az elkészített programokat több gyakorlaton sikeresen alkalmazták. 

,• A kezdeti eredmények után - a Fegyverbarátság gyakorlatra való 
felkészülés folyamán - 1970-ben alkalom nyílott egy magasabbegység 
HVP összes, jelentősebb manuális feladatainak gépi adatfeldolgozáRrn 
való előkészítésére és kipróbálására. 

A csapathadtáp törzsmunkában a gépi adatfeldolgozás - jelen 
lehetőségeink melletti - kialakításának végrehajtása és gyakorlati ta
pasztalatai az alábbiakban foglalhatók össze. 

I. 
Feladatok kiválasztása a gépi adatfeldolgozásra 

A gépi adatfeldolgozásra kerülő feladatok kiválasztása, valamint a 
törzsmunkát elősegítő eszközök helyének és szerepének meghatározása 
szükségessé teszi a törzsek munkafolyamatának vizsgálatát. 

A gyakorlatokon végzett törzsmunkát sematikusan tekintve - a 
feladatvételtől a készenlét jelentéséig - általában azonos tevékenysége
ket kell végrehajtani függetlenül a harctevékenység jellegétől. 

A csapatok tevékenységének előkészítése alatt elkészített számveté
sek, okmányok az alapvetőek, mert a végrehajtás során - a kialakult 
helyzetnek megfelelően - már csak pontosítások, átdolgozások történ
nek. Ennek nem mond ellent az a tény sem, hogy esetenként a törzsek-
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ben párhuzamos munka folyik, pl. a harctevékenységek vezetése. irányí
tása mellett folynak a következő harcfeladat megszervezésének munká
latai. 

Valamely törzsnél végzett felmérő munka. alapjár. kiválasztott fel
adatok - a gépi adatfeldolgozásra való előkészítés és kipróbálás után -
ugyanazon szintű törzsekre általánosíthatók. Ennek ellenére a gépi adat
feldolgozás zökkenőmentes beillesztésére - a törzs munkafolyamatába -
célszerű a felmérést minden gépi adatfeldolgozásra áttért törzsnél 
végrehajtani, mivel minden törzsnél a vezetés és az együttműködés során 
olyan sajátosságok alakulnak ki, amelyek csakis arra a törzsre jellemzőek. 

A törzs munkája csak részletes felmérés alapján ismerhető meg. 
A felmérést bizottságilag kell végrehajtani. A felmérés folyamán vizs
gálni kell - az idő függvényében - a törzs egész tevékenységét, a 
törzsmunkában részt vevő minden fegyvernemi és szakcsapat ténykedé
sét, az együttműködési területeket és a tevékenységek kapcsolódását. A 
felmérés általános módszerei a kikérdezés (interjú) vagy a megfigyelés. 
Elegendő idő esetén mindkét módszer alapján célszerű a felmérést 
végrehajtani. A megfigyelés alapján történő felméréskor mindjárt ellen
őrizhetők gyakorlatban a kikérdezéskor (szubjektíve) elmondott adatok. 

A felmérések során kapott adatokat célszerű „Tevékenységi jegy
zék"-be foglalni (1. sz. mell.). Ez tartalmazza a tevékenység sorszámát1 

tárgyát, a végrehajtás időszükségletét, a végrehajtók megnevezését, 
valamint a megelőző tevékenység sorszámát. 

A felmérés alapján, hogy a törzsmunka teljes keresztmetszete, bo
nyolultsága tanulmányozható legyen, a folyamatot grafikusan kell áb
rázolni. Ennek legegyszerűbb módja a hálós ábrázolás. 1 

A tevékenységi jegyzékek alapján - az adatokat elektronikus számí
tógéppel feldolgozva - a törzs „Tevékenységi háló"-ja felrajzolható. A 
tevékenységi háló és az ahhoz szükséges számítások 50-60 tevékeny
ségig kézzel is elvégezhetők. Ennél több tevékenység esetén a feldolgozás 
bonyolultsága miatt a kézi megoldás nem célszerű. 

A hálós ábrázolás lehetővé teszi az egész törzs, valamint az egyes 
fegyvernemi és szakcsapat (szolgálati ág) törzsek munkafolyamatának, 
azok kapcsolatainak tanulmányozását. Ezen belül a törzsmunka kritikus 
útjainak és a melléktevékenységeknél található időtartalékok feltárását. 
Az itt kapott adatok alapján elkészíthető a törzs terhelési munkagrafi
konja, mely alapján a törzs munkája egyenletesebbé, tervszerűbbé 
tehető (időarányos, vonalas ütemterv felhasználásával). Ugyanakkor a 
tevékenységi háló lehetővé teszi a legmunkaigényesebb feladatok ki
választását is, melyek gépi feldolgozása jelentősen megkönnyíti a törzs 
tevékenységét. A feladatok kiválasztása lehetséges csak „logika háló" 
alapján is, amely csak a tevékenységek összefüggését, egymásutáni sor
rendjét tartalmazza (2. sz. melléklet). 

A törzs tevékenységi hálóinak tanulmányozása után megállapítható 
a gépi adatfeldolgozásra kijelölt feladatok gépi feldolgozásának lehet-

i A hálótervezések katonai alkalmazásának problémái megismerhetók a 
Kovács-Berkics-Kiss: ,,A katonai vezetés gyakorlati problémái" című Zrínyi 
Katonai Kiadónál megrendelhető könyvből. 
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séges maximális időtartama, valamint a törz.s munkáját elősegítő egyéb 
technikai eszközök, kisgépek (magnetofon, asztali számológépek, rádió
telefon, sokszorosítók stb.) célszerű beállítási helye és feladata a törzs 
munkafolyamatába. A feladatok kiválasztása és jóváhagyása után meg
kezdődhet azoknak gépi feldolgozásra való előkészítése. 

II. 
A feladatok előkészítése gépi adatfeldolgozásra, 

programkészítés 

A gep1 adatfeldolgozás célja a törzs mentesítése a manuális (kézi) 
feldolgozástól, függetlenül a feladat fajtájától (írásos, rajzos, számvetési 
stb.). A ZMKA felmérései alapján egy magasabbegység-törzs munka
folyamatának 44°.'o-a áll gépesíthető feladatokból. Ez a magasabbegység 
hadtáptörzsének tekintetében 47,5,-1 

0 , amelyből 25° 0 számvetési, 12.5° o 
írásos és 10°/o rajzos feladat. Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy a 
törzsek tehermentesítésére célszerű a feladatok gépesítési megoldására 
törekedni már az automatizált vezetési rendszer megteremtése előtt is. 
Ezért a hagyományos törzsmunka kereteiben keresni kell azokat a meg
oldásokat, amelyek a kisgépek és középgépek felhasználásával lehetővé 
teszik az időigényes. sablonos feladatok gépi megolcJását. 

A gépi feldolgozásra kijelölt feladatok meghatározása után, azokat 
a gépi megoldáshoz át kell dolgozni. A feladatok géprevitelére egy kidol
gozó munkacsoportot kell kijelölni. A kidolgozó csoport összetétele 
3-4 fő, ebből 1-2 fő szervező, 1 középgépes programozó és 1 fő szak
tiszt (a feladatnak megfelelő területet jól ismerő szakember). A kidol
gozásba esetenként a csapat megfeleló szaktisztjei is bevonhatók. A 
munkaesoportot a kidolgozás időtartamára más feladatoktól függetlení
teni kell. A kidolgozás folyamata alapvetően három szakaszra bontható: 

- felmérés és programkészítés, 
- programellenőrzés és törzsmunkába való beillesztés, 
- a programok gyakorlati alkalmazása. 

1. Az első munkaszakaszban részletesen meg kell vizsgálni a feladat 
helyét, szerepét és kapcsolatait a törzs munkafolyamatában, valamint ele
mezni kell: 

- a feladat megoldásához szükséges állandó és változó adatokat, azok 
forrását, mennyiségét és típusát, esetleg átalakításukat a gépi feldolgo
záshoz; 

- az adatok szolgáltatásának gyakoriságát, időpontjait; 
- a feladat kézi (manuális) megoldásának módszerét; 
- a megoldás eredményét, annak felhasználását; 
- a számvetés vagy okmány részletes tartalmát és formáját. 

Az elemzés alapján a kidolgozócsoport megvizsgálja a gépi feldol
gozás lehetőségét, a feldolgozás módszerében alkalmazható változtatáso
kat (műveleti sorrendben stb.) esetleg az okmány formai módosításának 
lehetőségét. A továbbiakban a meglevő vagy majd a rendelkezésre álló 
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géptipusnak megfelelően elkészíti a programot. A programnak tartal
maznia kell: 

- a feladat általános leírását, 
- a megoldáshoz szükséges induló adatok táblázatát, 
- a feladat megoldásának matematikai módszerét, 
- a megoldás során alkalmazott nyomtatványok (űrlapok) mintáit; 
- a gépi program beállítólapját (műveleti lap, programlap); 
- a gépkezelő részére szükséges utasításokat. 
2. A csoport a második munkaszakaszban az elkészült program ki

próbálá:;át hajtja végre. A kipróbálást minden esetben gépen kell végre
hajtani. A kísérlet során felmerült módosításokat, átdolgozásokat a 
programon át kell vezetni. A kísérleti feldolgozásnál kapott gépi meg
oldás egy változatát a programhoz kell csatolni. 

A kidolgozott program törzsmunkába való beillesztését a program 
alkalmazására kijelölt törzsnél célszerű végrehajtani. Ennek általános 
sorrendje: 

- a program megismertetése a szolgálati ág (fegyvernem) vezetőjé
vel, tisztjeivel; 

- a program és a törzsmunka kapcsolódásának megbeszélése; 
- a program gyakorlati alkalmazásához szükséges munkák sor-

rendjének és időtartamának rögzítése; 
- a szolgálati ág részéről megadásra kerülő „Induló adatok" elő

készítésének rendje; 
- a gépi feldolgozás várható időtartama, a kapott eredmények fel

használhatósága; 
- a gépi adatfeldolgozást végző csoport és a szolgálati ág közötti 

együttműködés formái, a feldolgozással kapcsolatos ügymenet végrehaj
tása. 

Az elméleti problémák megbeszélése után - a gépi megoldás alkal
mazhatóságának bizonyítására - a szolgálati ággal együttműködve kí
sérleti feldolgozásokat kell végrehajtani. Ennek folyamán a kidolgozó 
csoport &egítsen a szolgálati ágnak az induló adatok előkészítésében, a 
gépi feldolgozás folyamatának bemutatásában, valamint a kapott ered
mények értékelésében. A kísérleti feldolgozások folyamán célszerű 

minden munkaszakasz időszükségletét mérni, hogy előzetes megállapítá
sokat tudjanak kialakítani a program hatékonyságára vonatkozóan. 

3. A harmadik munkaszakasaban a program gyakorlati alkalmazását 
kell véglegesen megszervezni. Hadműveleti-harcászati programok esetén 
erre legjobban a csapat- és törzsgyakorlatok felelnek meg. A gyakor
lati alkalmazás érdekében a HVP-on belül tisztázni kell: 

- a gépi adatfeldolgozó csoport elhelyezését (települését), távolsá
gát. a törzsek munkasátraitól (3. sz. mell.), 

- a törzsekkel való együttműködés formáit (szolgálat, őrzés-védelem 
stb.), 

- a menetoszlopban (áttelepülés), menet során elfoglalt helyét, 
- a feldolgoz.isra kerUlő adatok és gépi eredmények il~yviteli ~z1-

bályait. 
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A gépi adatfeldolgozás megfelelő előkészítése, valamint a szolgálati 
ágakkal, fegyvernemekkel történő együttműködés kialakítása után már 
az első gyakorlaton elkerülhető a párhuzamos - manuális és gépi adat
feldolgozás - törzsmunka végrehajtása. A gyakorlati alkalrno.zás során 
úgy a szolgálati ágaknak, mint a gépi adatfeldolgozó csoportoknak blz
tosítani kell a gépi adatfeldolgozások zavartalanságát. Ez elérhető a 
feldolgozáshoz szükséges adatok előírás, szerinti és időben történő meg
adásával, valamint a technikai eszközök állandó és folyamatos üzem
képességének fenntartásával. A feldolgozási idők feladatonkénti általá
nosításához, a feladatok feldolgozásának időtartamát mérni kell. Ennek 
nagyságát minden esetben befolyásolja az alárendeltek, utaltak száma, 
illetve a harcászati csoportosítás. 

A gyakorlat befejezése után a tapasztalatokat a felhasználó törzzsel 
együtt értékelni kell. A programban, vagy az együttműködés során ta
pasztalt hiányosságok kialakítását a helyszínen végre kell hajtani. 

A kidolgozás és alkalmazás eredményét a végleges használatra ki
alakított programmal együtt a kidolgozást elrendelő szervnek be kell 
mutatni. A program 1-1 példányát a további alkalmazás végett a fel
használó törzsnek, illetve a gépi adatfeldolgozó csoportnak át kell adni. 

III. 
A gépi adatfeldolgozás tapasztalatai a „Fegyverbarátság" 

gyakorlaton 

1. Az 1970. októberében lefolytatott „Fegyverbarátság" gyakorlaton 
a részt vevő magasabbegység HVP-on széles körű alkalmazást nyert a 
kis- és középgépes aáatfeldolgozás. A gépi feldolgozásra kerülő feladatok 
kiválasztása és kidolgozása az I-II. pontokban leírtak szerint történt. 
Ettől eltérő volt a feladat megkezdése a ZMKA-n, mely kapcsolódott az 
ottani oktatásban is alkalmazható kis- és középgépes programok kidol
gozásához. A kidolgozás fegyvernemenként létrehozott munkacsoportok 
által, a ZMKA Vezetéstudományi Tanszék irányításával folyt le. 

A htp. programok elkészítésénél szerzett tapasztalatok az alábbiak
ban foglalhatók össze: 

- a kidolgozás üteme vontatott volt a kidolgozásba bevont szemé
lyek többirányú elfoglaltsága miatt; 

- a rendelkezésre álló idő kevésnek bizonyult a feladat újszerűsége, 
a kidolgozásba bevont személyek ilyen irányú járatlansága miatt; 

- a kidolgozó csoport nem rendelkezett megfelelően képzett közép
gépes programozóval; 

- az alkalmazásra kerUlő technikai eszközök típusa bizonytalan volt; 
- a közvetlen felhasználók a kidolgozó munkába nem lettek be-

vonva esetenként sem. 
A fenti tapasztalatok, szervezési hiányosságok miatt az elkészített 

9 programból a bevizsgálás során 4 programot át kellett dolgozni. A 
programok kipróbálása időszakában az újabban felmerülő igények ki
elégítésére újabb 4 program került kidolgozásra, illetve az MN 5232 
törzs által már használt programokból beállításra. 
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A programok bevizsgálása és kipróbálása után a csapatpróbára vég
legesen kijelölt hadtáp programok: 

a) Könyvelő automatára (Ascota 170/45 + TM-20): 
- részletes anyagi biztosítási számvetés, 
- részletes szállítási számvetés, 
- üzemanyag szükségleti terv, 
- üzemanyag ellátási terv, 
- üzemanyag elosztó, 
- összesített üzemanyag ellátási terv, 
- élelmezési elosztó. 

b) tróautomata (Optima 528): 
- magasabbegység hadtáp parancsa. 

e) Asztali elektronikus számológépre (Hunor 157-158): 
- nagybani szállítási számvetés, 
-- szállítási menetidő számvetés, 
- magasabbegység üzemanyag számvetései. 

d) A HVP-on alkalmazásra tervezett egyéb programok: 

- Fegyverzeti szolgálat részére: 
- csapatonkénti lőszer kiszállítási számvetés, 
- összesített lőszer felhasználási és biztosítási számvetés, 
- átrakópontonkénti lőszer kiszállítási számvetés, 
- lőszerutalványok, 

- 18.00 órás lőszer-helyzetjelentés. 
- Pc. és gjmű. techn. szolgálat részére: 

- kimutatás a gjmű. állomány hadrafoghatóságáról, 
- kimutatás a javítókapacitásról, 
- kimutatás a javítóanyag feltöltöttségről, 
- kimutatás a várható techn. eszközveszteségekről. 

- Nyilvántartó szervek részére: 
- létszám és veszteségadatok összesítése. 

2. A magasabbegység szolgálati ágainak felkészítése - az alkalma
zást és törzs.munkába való beillesztést illetően - a helyszínen került 
végrehajtásra. A felkészítés részben a szolgálati ágakkal való egyen
kénti megismertetés, részben a végrehajtott két törzsvezetési gyakor
laton történt meg. A felkészítést befolyásolta a magasabbegység törzsé
nek nagyfokú leterheltsége, ezért a rendelkezésre álló idő csak a leg
fontosabb alkalmazási és együttműködési kérdések tisztázását tette lehe
tővé. 

3. A gépi adatfeldolgozás sikeres alkalmazására, a vezetési ponto
kon gépi adatfeldolgozó csoportok kerültek kialakításra. A HVP-on létre
hozott gépi adatfeldolgozó csoport állománya: 

- számítástechnikai tiszt 2 fő, 
- gépkezelő pa. 2 fő, 
- technikus, műszerész pa. 2 fö, 
- gk. vez. (aggregát-kezelő) honv. 1 lő. 
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Az adatfeldolgozó csoport technikai eszközei egy törzsbuszban nyer
tek elhelyezést, az üzemeltetéshez szükséges aggregát egy utánfutóba 
került beépítésre. 

A technikai eszközök összetétele: 

- könyvelő automata (Ascota 170/45 + 
- iróautomata (Optima 528) 

TM-20) 1 db 
1 db 

- asztali elektronikus számológép 1 db (3 kijelzővel) 
(Hunor 157-158) 

- villanyírógép 
- színes szeszes sokszorosító 

(Sylistra) 
- fénymásoló (Dalcopy) 
- kazettás magnetofon (BRG MK-21) 
- aggregát 
- stabilizátor 

1 db 
1 db 

1 dh 
2 db 
1 db 
1 db 

A H-on és a HVP-on települt adatfeldolgozó csoport részére ezen
kívül még rendelkezésre állt egy tartalék könyvelő automata, valamint 
a szükséges javító és üzemeltető eszközök. A kisgépes programok végre
hajtására, valamint a törzsek számolási feladatainak megkönnyítésére 
minden fegyvernemi törzs rendelkezett Hunor asztali elektronikus gép
pel (a törzsbuszokba beépítve), ezek üzemeltetéséhez szükséges stabili
zátorokkal. Ezenkívül kazettás magnetofonok és rádiótelefonok álltak a 
törzsek rendelkezésére. A gépi adatfeldolgozó csoport rendelkezett min
den gépi programmal, a törzsek saját programjaik egy példányával. 

A gépi adatfeldolgozás „Fegyverbarátság" gyakorlaton való alkal
mazásának több célja volt. Egyrészt bizonyítani, hogy az MN-ben - ha 
szerény keretek között is - megkezdődött a gépi adatfeldolgozás, más
részt tapasztalatokat szerezni a kis- és középgépek gyakorlaton történő 
felhasználásában, a gépi adatfeldolgozás hagyományos törzsmunka kere
teibe való bcilleszté~ében. A tapasztalatszerzé5 részleteiben kiterjedt: 

- a kis- és középgépek gyakorlaton történő használhatóságára; 
- a gépi adatfeldolgozó csoportok szervezésének és működésének 

vizsgálatára; 
- a programok törzsmunkába való beillesztésére; 
- a feldolgozók és a szolgálati ágak, fegyvernemek közötti együtt-

működés kialakítására; 
- a gépi adatfeldolgozás törzsmunkára és az egyes tisztek munka

idejére történő kihatásának vizsgálatára; 
- a gépi adatfeldolgozás további irányának, fejlesztésének tanul

mányozására; 
-· a szerzett tapasztalatok általánosíthatóságára. 
4. A HVP-on létrehozott gépi adatfeldolgozó csoport - a vezetési 

ponton települt szolgálati ágak munkájának segítésében - mind a gya
korlat előkészítő, mind a dinamika időszakában feladatát jól oldotta 
meg. A gyakorlat során feldolgozásra kerülő hadtáp programok adatait 
a 4. sz. mell. tartalmazza. A melléklet alapján megállapítható az egyes 

, progr,mok feldolgozásának gyakorisága, az egyes feldolgozások átlag 
időtartama géptípusonként. 
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A betervezett feladatokon kívül, a gyakorlat folyamán jelentkezett 
feladatokat is sikeresen oldotta meg a gépi adatfeldolgozó csoport. Ilyen 
előre nem látott feladatok voltak: 

- htp. intézkedések kidolgozása, 
-· fegyverzeti szakmai intézkedés elkészítése, 
- HVP őrzésvédelmi vázlatok sokszorosítása, 
- szállítási grafikonok, űrlapok, nyomtatványok sokszorosítása. 
Az előre betervezett feladatokból nem kerültek végrehajtásra: 
- a pc. és gjmű. szolgálat programjai (a Techn. tö. H-on való 

települése miatt); 
- egy fegyverzeti program (párhuzamos feldolgozás elkerülésére); 
- személyi és anyagi nyilvántartás (feldolgozásától az illetékes 

szervek eltekintettek). 
A gépi adatfeldolgozó csoport a törzsek közvetlen segítésére 9 napon 

át dolgczott (4 nap előkészítő, 5 nap dinamika) a gyakorlaton. Ezen idő 
alatt a feladatok megoldására fordított konkrét gépidőt: 

íróautomatán kb. 20 óra, 
sokszorosítón kb. 28 óra, 
könyvelő automatán kb. 2 óra, 

összesen: kb. 50 óra. 
A munkanapok számát tekintve a napi 5,3 órát tesz ki. A gépek 

ezen kívül még üzemeltek bemutatókon, hibák elhárításakor kb. 25-30 
órát. 

5. A gyakorlaton alkalmazott hadtáp gépi programok hatékonysága 
a gyakorló törzs által megadott hagyományos (kézi) feldolgozási idővel 

szemben: 

A feladat megnevezése 
Feldolg. idő 
percekben 

kézzel [ géppel 

-~~;~:letes --~~~~ bizt.-i számveté~---- ~ 1 600 45 

2. Részletes száll. számvetés 120 12 
3. Élelmezési anyagelosztó 300 25 
4. Üza. szüks. számvetés 360 15 
5. Üza. ellátási terv 360 16 
6. Üza. elosztó 30 8 
7. összesített üza. ellátási terv 240 30 
8. Htp. pcs. és kivonatai 1200 780 
9. 18.00 órás lőszer helyzetjelentés 60 20 

10. Összesített lőszer felhaszn. és 70 25 
bizt. számvetés 

11. Atrakópontonkénti lőszer kiszál 17 
lítási számvetés 

12. Lőszerutalványok 8 

Megjegyzés: 

Hatékonyság 

13-szoros 
10-szeres 
12-szeres 
24-szeres 
24-szeres 
4-szeres 
8-szoros 

1,5-szeres 
3-szoros 
3-szoros 

• 
• 

* Az eddigi gyakorlatokon elkészítésükre nem állt idő rendelkezésre. 
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A gépi adatfeldolgozások időtartama - többszöri feldogozás ese
tén - átlagolva lett. A gépi feldolgozás időtartamába nincs beszámítva 
a szolgálati ágak részéről az adatok előkészítésére, az adatlapok kitölté
sére fordított munka, mely átlagosan - programonként - 15-25 per
cet tesz ki. Ezt a tényt, valamint kézi feldolgozás esetén a számvetések, 
kimutatások megrajzolásához szükséges időt is figyelembe véve a gépi 
adatfeldolgozás hatékonysága reálisan 3-4-szeres a kézi feldolgozással 
szemben. 

Egy munka (feladatmegoldás) érzékeltetésére vizsgáljuk meg pl.: a 
magasabbegység üza. szükségleti számvetésének időben történő elvégzé
sét, ha azt 20 alárendeltre kell elkészíteni: 

- kézi feldolgozásnál: 

- kimutatás megrajzolás 
- adatbeírás számolás nélkül 
- számolások végrehajtása 

eredmények beírása 
összesen: 

- gépi feldolgozásnál: 
- adatlap kitöltése 
- gépi feldolgozás 

kb. 25 perc 
kb. 15 perc 

kb. 20 perc 
kb. 26 perc (550 tétel) 
kb. 299 perc (299 tétel) 
kb. 15 perc (299 tétel) 
kb. 360 perc = 6 óra 

- értékelés kb. 15 perc·-~~
Összesen: kb. 55 perc = 1 óra 

Ezen a nagyon leegyszerűsített példán keresztül is látható, hogy a 
gépi adatfeldolgozás jelentős időcsökkentéssel jár és a szolgálati ágra 
csak az adatok előkészítése és a kapott számvetések értékelése marad. 

6. A gépi adatfeldolgozás tapasztalatai a gyakorlaton végzett munka 
alapján az alábbiakban foglalható össze: 

a) Az alkalmazott programokat illetően: 

- a kidolgozott programok a törzsek követelményeinek megfelelnek, 
a szükséges adatokat a feldolgozási időben biztosítani tudta; 

- a feldolgozással nyert számvetések, tervek és okmányok kulturál
tak, érthetők és pontosak; 

- az induló adatok előkészítésén kívül a törzsektől a gépi adatfel
dolgozás más manuális munkát nem kíván; 

- a kapott eredmények a törzsmunkában közvetlenül felhasznál
hatók; 

- a gépi adatfeldolgozással a tisztek munkaideje számvetésenként 
(feladatonként) 2-5 órával csökkent; 

- a felszabadult idő lehetővé teszi a tisztek egyéb irányú feladatai
nak jobb ellátását; 

-- a gépi adatfeldolgozás megszüntette az időigényes táblázatrajzo
lásokat; 

- az alkalmazott programok mind a gyakorlatok, mind a jelenlegi 
háborús követelmények adatszükségletét kielégítik. 
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b) A törzsmunka szempontjából: 

- a gépi adatfeldogozás jelenleg kialakított és kipróbált formája 
a hagyományos törzsmunka kereteibe (folyamatába) jól beilleszthető; 

- az egyes szolgálati ágak manuális munkája - a térképrajzoláson 
kívül - a gyakorlaton minimálisra csökkent; 

- egyes törzsmunka folyamatokban jól alkalmazhatók a magneto
fonok, mivel lehetővé teszik a feladatok többszöri meghallgatását, ezál
tal azok pontosabb, gyorsabb megértését. 

IV 
A tapasztalatok alapján levonható következtetések 

1. A kísérleti gépi adatfeldolgozás elé kitűzött célok megvalósultak. 
A HVP-on létrehozott gépi adatfeldolgozó csoport feladatát sikeresen 
oldott, meg. 

2. A gépi adatfeldolgozás a meglevő törzsmunka kereteiben jól al
kalmazható. Kialakult a szolgálati ágakkal való együttműködés egy vál
tozata. 

3. A gyakorlaton szerzett tapasztalatok alapján megállapítható, hogy 
a korszerű kisgépek (Hunor, kazettás magnetofon, rádiótelefon stb.) tö
m<ges alkalmazása jelentősen segíti a törzseket feladatuk ellátásában. 
Ezeknek az eszközöknek a kezelése rövid úton elsajátítható. Egyes esz
közök katonai alkalmazásra történő átépítése bővítené azok felhasználási 
területét. 

4. A vezetési pontok jelenlegi áramellátása nem kielégítő, ezért a tör
zsek részére kiadott elektromos eszközök használata csak stabilizátorok 
segítségével biztosítható. A gépi adatfeldolgozó csoport áramellátását 
önálléan, a vezetési ponttól függetlenül kell biztosítani. 

5. A magasabbegység HVP-on települt a htp. pontosítás tervezésén, 
szervezésében részvevő összes szolgálati ágat - középgépes programok 
vonatkozásában - egy megfelelően kialakított gépi adatfeldolgozó cso
port ki tudja szolgálni. A gyakorlat tapasztalatai alapján ennek mini
mális személyi és technikai összetétele az alábbi lehet: 

- számítástechnikai tiszt 
- gépkezelő (honv. vagy pa.) 
- technikus (műszerész) pa. (honv.) 
- gk. vez. (egyben aggregát kezelő) honv. 

Összesen: 

számítástech. gk. (törzsbusz) 
- könyvelő automata 
- villanyírógép (írógép) 
- sokszorosítógép (szeszes v. fénymásoló) 
- elektr. asztali számológép 
- magnetofon 
- stabilizátor 

- utánfutó 
- aggregát (beépített) 
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A fenti állománnyal és technikai eszközökkel kialakított gépi adat
feldolgozó csoport egy magasabbegység HVP-ot még 5-15 évig - az 
automatikus tábori htp. vezetési rendszer teljes kialakulásáig - ki tudna 
szolgálni. A gépi adatfeldolgozó csoport békeellátás területén történő 
felhasználása jelenleg már biztosítható. 

A korszerű automatizált vezetési rendszerek kialakításához az ed
dig szerzett kis- és középgépes programok kialakításának és alkalmazásá
nak tapasztalatai csak kezdeti lépéseknek tekinthetők. A további tapasz
talatok - béke és hadműveleti vonatkozásb_an - rendszeres gyűjtése 
és tanulmányozása elősegíti azok általánosíthatóságát és a gépi adatfel
dolgozás mind szélesebb munkaterületre történő kiterjedését, valamint 
az elektronikus adatfeldolgozás alapjainak lerakását. 
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(Változat) 

A. tev<?kercységek során ahal-
11mzásra terve:i;ett eszközök: 

Végreha~tásra lrer;.ilö tevókenysie;ek1 
feladattisztiizás tev&kenysée;ei 

~ 

& Rádiótelefon 

~ Maiy,otoi'on 

fn. Kön111elö ,..utomata 

@ Asztali elektronikus sz;;mol6gép 

(!) I:.óautol!l.ata 

[Ll .Sokszorosit,',g8v 

I 
I 
I 
I 
I „ 
I 
I 
I 
I @ 

)-SI-()-'!! ,o- l - '!!.~-
1 \ , 

<--
+---+-•-· ....... 
t.,L.'11 

15 

M 

he lyzetmee;i téHa 

elhatározás 

feladatmegszaoás 
ellcnörzés 

Tev~ken:ysée-ek sorszáu 

1, 

0-" n ·-·,o 
I . \· .. 
. 1 \·. 
I . . ·. 
. 1 1 ·. 
I . i'·· 
i 1 .. \ ...... 

/ '. i \ 
·f,7' ru, \ · .. I . · .. p 

/ 1 ~:b'" 

/
. ffi I )fi 
,."2~1 18 .......... , 
1/" ~ fii ,' ' ~-t-,~i ..... .... ! 

'y )( ... av.o· n/ 1 
·-u 't . . 
' u. rn:"" .. - 1 c;,o ...... .- jit \~ 'st K 

1 \ ' 

~··Ö.--:•1, .. ~ " •Ó-·-·-·-·-·
\ .15 1 '~ 56 ,Q 1 . 6 

,o;Q, .. 

• 



• 
4 

A
 

gép
i 

ad
atleld

olgozó 
csoport 

(G
A

C
S) 

telepítése 
(V

áltozat) 

3. sz. m
elléklet 

"' 
] '1

 
.E 

49 



Feldol
gozó 
gép 

4. sz. melléklet 

KIMUTATAS 
a gyakorlat során feldolgozott programokról 

A feladat megnevezése 
1 Feldolg. ' Feldolg. 
!gyakori- :ált. ideje 
1 sága ; (perc) 

---+------------------ --- ---
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Részletes ag. biztosítási számvetés 
Részletes szállítási számvetés 
Elelmezési anyagelosztó 
Üzemanyag szükségleti terv 
üzemanyag ellátási terv 
Üzemanyag elosztó 
Összesített üza. ellátási terv 
Összesített lőszerfelhaszn. és bizt. számvetés 
Atrakópontonkéntt lőszer kiszállítási számvetés 
Lőszer utalványok 
18.00 órás lőszer helyzetjelentés 

Htp. pcs. és kivonatai 
Htp. Intézkedés 
Fegyverzeti intézkedés 
Egyéb munkák 

HVP őrzés-védelmi terv 
Szállltási grafikon 
Egyéb munkák 

4 
4 

6 

5 
5 

14 
1 
6 

14 
19 

1 

1 
3 
1 
3 

45 
12 
22 
14 
16 
8 

30 
25 
18 
8 

20 

780 
85 
90 

210 :-~,-!~--
3 1 25 

-'---------'· 

. 

• 




