
MOSZAKI ~ TECHNIKAI BIZTOSITAS 

MINSZK-22. elektronikus számítógépes feladatok 
alkalmazásának néhány tapasztalata 
seregtest-hadtáp-törzs munkájában 

V a r g a J ó z s e f alezredes 

A ZMKA ez év novemberében végrehajtott seregtest egyfokozatú pa
rancsnoki és törzs hadijátékon, a hadtáptörzsben eredményesen alkalmaz
tuk a Lengyel Néphadsereg Vezérkari Akadémiáján, a Vezetési Intézet 
által kidolgozott és magyarra adaptált elektronikus számítógépes prog
ramok néhány változatát. 

A hadijáték során MINSZK-22 elektronikus számítógépes program
mal dolgoztuk fel: 

- a hadműveleti szétbontakozás, 
- a támadó hadművelet hagyományos és azonos változatának, ezen 

belül részleteiben a közelebbi feladatnak anyagi biztosítását, 
- az anyagellátás (feltöltés) megtervezését a hadművelet 1., 2. nap

jára, 
- a gépkocsiszállítások megtervezését, 
- a seregtesthadtáp összpontosításának (begyülekeztetésének) meg-

szervezését, 
- a támadó hadművelet technikai biztosításának megtervezését, 
- végül kísérletet végeztünk a még nem adaptált lengyel változattal 

az atomfegyverekkel vívott támadó hadművelet egészségügyi biztosítá
sának gépi úton történő megtervezésére. 

A gépi programok alkalmazásának részletes értékelés nélkül a pozitív 
tapasztalatokat a következőkben lehet összefoglalni: 

- a bemenő adatok előkészítésével, a törzs és számítóközpont álla .. 
mányának felkészítésével, megbízható technikai készenléttel a tervezési 
idő a hagyományos módszerekhez viszonyítva 1/3 állománnyal 30-50"/o· 
kal csökkenthető; 

- a gépről kapott eredmények értékelése után (30-60 perc) a had
tápbiztosítási terv alapvető okmányaként (tervokmány) alkalmazhatók, 
amely további megtakarítást jelent gépírókban, rajzolókban és elősegíti 
a törzs tisztjeinek munkáját is; 



.-

- az eredménytáblázatok könnyen áttekinthetők, kulturáltak, a kö
vetelményeknek megfelelően részletesek és ami a legfontosabb, pontosak. 
(A pontosságot a bemenő adatok előkészítése és feldolgozása - törzsben 
és számítógépen - és csak kismértékben a számítógép engedélyezett 
hibahatárai határozzák meg.); 

- a gyorsaság előnyei lehetővé teszik a megoldási változatok körének 
bővítését. Ezáltal a hadtáptörzs olyan előnyökhöz jut, hogy a tevékeny
ségek bekövetkezésének függvényében mindig a legcélszerűbbel helyezze 
előtérbe; 

- végül a számítógépes megoldások fokozottabban ösztönöznek a 
helyzet elemzésére, a várható tevékenységek tartalmának feltárására, ab
ban az alárendeltek (ellátandók) helyének, szerepének megítélésére, felté
telezések, rögtönzések kerülésére. Szinte lehetetlenné teszik az együttmű
ködés mellőzését a seregtest-parancsnokság alapvető törzseivel, osztályai
val, fegyvernemi és szolgálatiág-főnökeivel. 

A tervezés egy részének elektronikus számítógépen történő megol
dása ismételten aláhúzta a parancsnoki, hadtáphelyettesi döntések jelen
tőségét, mint a hadtápbiztosítás megtervezésének nélkülözhetetlen elő

feltételét. 
A stacionáris számítóközpont közelsége kedvezően hatott a feladatok 

megoldására, mégis igazolta gyakorlatunk is az információközpontok, 
a megbízható adatátvitel technikai, szervezeti megoldásának sürgetését. 

A rendelkezésre álló szakmai propaganda-dokumentációkat jellegükre 
nézve az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 

döntés előkészítő, 
- tervező, 

- és dinamikai programok. 
Az adaptáció jelenlegi helyzetére tekintettel a hadijátékon az utóbbi 

kettő került alkalmazásra. Az előzetes megítélés alapján indokolt lenne 
a döntéselőkészítő programok adaptálásának mielőbbi megoldása. Külö
nösen nagy jelentőségűnek tartom az anyagi biztosítás lehetőségeinek ér
tékelése, döntéselőkészítő és a lőszerellátás megtervezése, utalványainak 
előkészítése, tervező programokat. 

Bár a hadijáték során a seregtest tagozat munkáját tanulmányoztuk, 
mégis felmerült a magasabbegység tagozatban folyó tervező-szervező te
vékenység elektronikus gépi úton történő megoldásának lehetősége is, 
·elsősorban kutatási céllal, valamint a tanintézeti oktató munkában. 

A gyakorlat igazolta, hogy az összfegyvernemi törzsekben alkalma
z.ott menetprogramok kiválóan a,J.kalrnazhatók a hadtápok manővereinek, 
áttelepítésének megtervezésére is. 

A törzsek összetétele, hagyományos munkarendje 
és a gépi programok alkalmazása 

Ez a kérdés régóta foglalkoztatja mind a rendszerszervezőket, mind 
a szolgálat szakembereit. Kétségtelen, hogy a számítóközpontok, bizonyos 
értelemben az információtárolás és adatátvitel, sajátos szervezeteket kö
vetel. Ugyanakkor olyan következtetéseket is levonhatunk, hogy a törzsek 



struktúrájában, munkarendjében igényelt változások mértéke a vezetés
gépesítés és automatizálás igényei szerint a rendszertől és mindenekelőtt 
az alkalmazott gépi programok jellegétől is függ. (A felszabadult szabad 
kapacitást más területre át lehetett csoportosítani, aminek következ
ménye a tervek és intézkedések részletesebb, tartalmilag mélyebb kidol
gozása volt.) 

Ésszerűtlen lenne mindenféle változtatás szükségességét tagadni, ezért 
fentieket az adott esetre igazolni kell. 

- A lengyel eredetű gépi programok teljessége! igazodnak a hadtáp 
törzsmunka hagyományos rendjéhez és a döntés, döntéselőkészítő igé
nyeikben azt a logikai rendet követelik, amely a hadtáphelyettes fejében 
feladattisztázása és helyzetmegítélése során le kell játszódjon. 

- A jelenlegi programok információigénye pontosan megfelel a ha-
gyományos törzsmunka sajátosságainak: 

a) a parancsnok elhatározása, 
b) az elöljáró hadtáp parancsa, intézkedése, 
e) a hadtáphelyettes elhatározása, 
d) A hadtáptörzs helyzetnyilvántartási adatai (alárendeltek jelentései), 
e) fegyvernemi és szolgálatiág-főnökök szállítási és egyéb, a hadtáp

pal szembeni igényei. 

- Az adatelőkészités és adatlapon történő feldolgozása megköveteli 
néhány adatfeldolgozási, nyilvántartási forma bevezetését, racionális vál
toztatás eszközlését azonban nem sürgeti, az adatlapok kitöltésére pedig 
a hadtáptörzs bármely tisztje felkészíthető. Egyébként a törzseket az al
kalmazási utasítással is el lehet látni. 

Már most, a még nem teljességgel kiterjesztett alkalmazás időszaká
ban belátható, hogy a hadtáptörzsek objektíve nagyobb lehetőséget nyer
nek a terv végrehajtásának megszervezésére, a hadtápalegységek, egységek 
munkájának folyamatos irányítására, a szabályzott rendszer működőké
pességének biztosítására. Úgy gondolom, ez a felismerés további vizsgála
tokat követel a tanintézeti és általában kiképzési tevékenységünkben, fő
leg nevelési követelményeink pontosabb behatárolása terén. 

úgy tűnik, hogy ez lesz elsősorban hatással a törzsek szervezetére is. 
Célszerű lenne a törzset funkcionálisan megosztani a tervezéssel foglal
kozók és az operatív irányítást végzők csoportjára. 

A hadsereg hadtáptörzs munkájával szemben a felsoroltak ellenére 
Jtlentkeznek olyan igények, amelyek elősegíthetik a döntéselökészltés 
és tervezés számítógépes megoldását. Ezek a következők: 

- be kell határolni azoknak az adatoknak a körét, amelyeket a szá
mítógépes feladatokhoz "naprakészen" kell tartani; 

- ki kell alakítani a szükséges információ folyamatos nyilvántartá
sának okmányait és továbbításának célszerű formáit; 

- szabályozni kell a törzs tisztjeinek feladatait a szükséges infor
máció előkészítésében és feldolgozásában, valamint a számítóközponttal 
való együttműködésben (Működési Utasítás); 

- elő kell készíteni (nagy példányszámban) a számítógépes adat
lapokat a kitöltési utasításokkal együtt; 
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; 

- meg kell szervezni a feldolgozott információ megbízhatóságának 
ellenőrzését; 

- végül meg kell határozni a számítógépről kapott eredmények ér
tékelésének, feldolgozásának és hadtápokmányként való feldolgozásának 
rendjét és módszereit. 

Lehetőség nyílik arra, hogy a feladat megoldása előtt a nem gyakran 
változó adatokat a törzs tisztjei már előre adatlapon előkészítsék (súly
adat, kapacitás stb.). 

A programok alkalmazása során szükséges információk állandó és 
változó jellegűek lehetnek. 

Az alkalmazás előtt az állandó adatok helyességét is ellenőrizni kell, 
mert azok egy része az állománytól, alkalmazási viszonyoktól, irányoktól, 
a technikai eszközök fajtájától függően változhat. Ilyen adatok az 
alábbiak: 

az anyagi biztosítás terén: 
- a mozgókészletek norma szerinti kiszabatai. 

Gépkocsiszállítások terén: 
a rendszeresített járműtípusok raksúlykapacitása, 

- a különböző anyagok raksúlykihasználási együtthatói, 
- szervező számok a szállítási idő számvetéséhez. 

Az egészségügyi biztosítás terén: 
- veszteségek százalékos mutatói, 

az egészségügyi ellátás mutatói szükségletek és lehetőségek szerint, 
- a kiürítési kapacitás mutatói, 
- a tevékenységek jellegét meghatározó kódszámok (atom - hagyo-

mányos). 

Az állandó adatok cseréje lyukszalagon 20-30 perc alatt könnyű
szerrel megoldható. 

A változó adatok a programok fajtájának megfelelően sokrétűek. 
Az anyagi biztosítási programoknál részletezés nélkül a következő 

információs csoportokat határozhatjuk meg: 
- az ellátandók (alárendeltek) mennyiségének, hadrendi és kódszá

mának meghatározása; 
- a seregtest részére engedélyezett fogyasztási normák tagozódása 

előzetes döntés alapján feladatok szerint és elosztásuk differenciált muta
tóinak meghatározása, az alárendeltek feladatainak, helyének és szerepé
nek megfelelően; 

- az induló készletek és alárendeltek 1 javadalmazása súlyadatainak 
rögzítése; 

- az utánszállitás sorrendjének meghatározása; 
- az elöljáró által meghatározott készletszintek százalékos rögzítése 

az alárendelteknél a parancsnok döntése alapján; 
az ellátási források készleteinek és ki utalásoknak megállapítása; 

- végű! a tevékenységek időtartamának rögzítése. 
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A gépkocsiszállítások gépi úton történő megtervezéséhez szükségesek 
a következő változó adatok: 

- az ellátandó csapatok, ellátó bázisok, valamint szállító kötelékek 
mennyisége, hadrendi és ·kódszáma, 

- szállító kötelékek raksűlykapacitása, állapota (rakott, üres), bázi
soktól való távolsága; 

a bázisok és csapatok közötti távolság, 
- az utánszállítás sorrendje, 
- végül a csapatok anyagigénye. 
Az egészségügyi biztosítás lehetőségeinek értékeléséhez létszámada

tokra, a tevékenységek jellegének és időtartamának mutatóira, az egész
ségügyi egységek, alegységek mennyiségére, feltöltöttségének alakulására 
és teljesítményadataira van szükség. 

Az információforrások többfélék lehetnek. A seregtest hadtáptörzsnek 
elsősorban támaszkodnia kell saját helyzetnyilvántartásaira, az elöljáró 
hadtápparncsára, intézkedésére, direktívájára, a parancsnok és mindenek 
előtt a hadtáphelyettes döntéseire. 

A továbbiakban a bemenőadatok közül emeljünk ki néhány döntést 
igénylő információt és elemezzük részletesebben. 

Ezek közül első helyen a fogyasztási normák elosztását szabályozó 
differenciált mutatókat kell megemlíteni. (A számítógépről kapott ered
mények számítását alapvetően a várható fogyás határozza meg, miután az 
induló készlet és fenntartandó készlet előre rögzített adat.) 

Ismeretes, hogy az eddigi hagyományos törzsmunka során mind szel
lemi, mind manuális tevékenységben, az egyik legigényésebb mozzanat 
a fogyasztási normáknak olyan módon történő meghatározása volt, hogy 
azok maximális mértékben igazodjanak az alárendeltek várható alkalma
zásához, tevékenységük jellegéhez és a felhasználás nagyságát meghatá
rozzó olyan tényezőkhöz, mint a várható ellenség csoportosítása, tevékeny
ségének jellege, az alkalmazott fegyverfajták minősége, az alkalmaz_~si 
irány, terep, éghajlati viszonyai stb. 

Ugyanakkor ki kellett elégíteni azt a követelményt is, hogy az alá
rendeltek részére engedélyezett felhasználási normák igazodjanak az en
gedélyezett kerekhez. A számítógépes megoldásnál néhány anyagfajtából 
a fogyasztás meghatározása, szabályozása eléggé konkrét. mondhatnám 
egzakt módon történhet. Vegyük például a különböző tüzérségi lőszer
fajtát. Rendelkezünk olyan számítógépes programokkal, amelynek alkal
mazásával pontosan meghatározható az egyes kötelékek várható lőszer
íelhasználása számvetési egységekben és a 122 mm-es tarack lőszerre át
számított mennyiségekben. A maximálisnak a többihez történő viszonyí
tása olyan l-nél kisebb számot eredményez, amely mutatóként történő 
alkalmazása olyan eredményeket hozhat a tüzérség részére engedélyezett 
fogyasztási normák elosztásában. 

Hasonló esettel állunk szemben a hajtóanyag fogyasztási norma fel
bontásánál is. 

Mindenekelőtt le kell mérni, meg kell határozni az egyes aláren
deltek várható menettávolságait, súlyozva azokat a mozgási viszonyokat, 
feltételeket kifejező koefficiensekkel, és amennyiben a maximális menet-
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távolság számadatával elosztjuk az annál kisebb távolsági adatokat, szin
tén l-nél alacsonyabb mutatóhoz jutunk, amelynek alkalmazásával meg
bízhatóan felbonthatjuk a seregtest részére engedélyezett hajtóanyag fo
gyasztási normát. 

Ugyanezt a logikai műveletet kell elvégezni a munkagépek vonatko
zásában is, nem távolsági, hanem idöadatokra támaszkodva. 

A fentieken kívül eléggé egyértelműen meghatározható az élelem
felhasználás mutatószáma. Olyan anyagoknál, amelyeknél a felhasználás 
megállapításának egzakt módszerei a hagyományos törzsmunka során 
sem alakultak ki, nehezebb helyzetben vagyunk. Ilyen a lövészlőszer, pán
céltörő lőszer, rakéta-páncéltörő lőszer, bizonyos mértékben a légvédelmi 
lőszer felhasználásának meghatározása is. 

A felsorolt anyagok tekinteteben a megfelelő differenciálást kiala
kító mutató meghatározása eléggé problematikus, számos tényező függ
vénye. A gyakorlat azt mutatta, ha sikerül a legfontosabb irányban, a leg
bonyolultabb, a legnagyobb anyagfelhasználást igénylő feladatot végre
hajtó magasabbegységet kiválasztani, annak mutatóját 1-nek meghatá
rozni, viszonyítással a többi magasabbegység és közvetlen egység fogyasz
tásának differenciált mutatója viszonylag megbízhatóan kialakítható. Cél
szerű azt az elvet követni, hogy a magasabbegységeket megerősítő köte
lékek ugyanazt a differenciált mutatót kapják, mint a megerősített ma
gasabbegység. A másik irányban vagy második lépcsőben tevékenykedő 
magasabbegységek és közvetlenek fogyasztását csökkentett feladatuknak 
megfelelően az 1-hez kell viszonyítani. A légvédelmi lőszer differenciált 
mutatójának kialakításánál ügyelni kell arra, hogy a légi ellenség elleni 
harcban egyidejűleg résztvevő csapatok várható lőszerfelhasználása irá
nyonként azonos lesz. 

Számolni kell azzal is, hogy bizonyos irányokban tevékenykedő kötelé
kek nem minden anyagfajtára jellemzően fogyasztanak. Előfordulhat, hogy 
bizonyos terepszakaszokon vagy irányokban a tüzérségi lőszernek csak 
meghatározott fajtáit fogyasztják. Pl. hegyes körzetekben aknavető és 
tarack lőszer. 

A fogyasztást differenciáltan meghatározó mutatóknak a kialakítása 
egyetlen esetekben sem nélkülözheti a parancsnok, a hadtáphelyettes 
döntését, ugyanakkor szoros együttműködést követel meg az illetékes 
fegyvernemi-, szakcsapat törzsekkel. 

A másik fontos döntést igénylő adat a szállítás sürgősségének meg
határozása. 

Ez a mutató abban az esetben fontos, amikor az alárendeltek feltöl
téséhez korlátozott készletekkel rendelkezünk. Ebben az esetben a számí
tógépes megoldás elsősorban az. egyes mutatóval ellátott csapatokat elégíti 
ki és csak csökkentett mértékben a többi köteléket. A program-technikai 
megoldás óriási előnye, hogy a sorrendben hátrább levő csapatokat is 
a mozgókészlet szintje körül igyekszik kielégíteni. Ez egyben a program 
egyik nagy fogyatékossága ís. Abban az esetben, amikor a készletszinteket 
csapatonként differenciáltan határozzuk meg - különösen a feltöltési 
programnál -, e mutató alkalmazásával nem leszünk képesek a feltöl
tésből általunk szándékozott csapatokat kizárni, elegendő anyagkészletek 
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esetén az elosztás mindenki számára azonos szinten történik. Ez a fogya
tékosság azonban a fogyasztás differenciált mutatóinak rugalmas alkalma
zásával, a feladat megoldását szervező „ügyeskedésével" kiküszöbölhető. 

Még egy jelentős körülményre fel kell hívni a figyelmet. Találkoz
hatunk olyan helyzetekkel, amikor a programok a leírásban meghatáro
zott tevékenységi időszakra és formák között nem alkalmazhatók. Ebben 
az esetben is van áthidaló megoldás. Ilyen áthidaló megoldásokat még 
a program részletes ismerete nélkül is lehet javasolni. Ezek: 

- a programok ismételt futtatása egy sajátos időszakra (pl. sereg
test tevékenységének egy időszakára); 

- a különböző típusú programok kombinált alkalmazása (anyagter
vezés, feltöltés); 

- egy időszak a programban meghatározott időszakra történő értel
meztetése; 

- az általunk várt ered1nényt szavatoló, fiktív adatok beállítása, 
amelyet a végrehajtásnál az elöljáró döntések alapján helyettesítünk; 

- a várt eredmény, a kinyomtatott eredménylapon más pozícióban 
történő megjelentetése. (Pl. a kiegészítő készletet a fogyasztás rovatában 
jelentetjük meg és az eredménylapon utólag helyesbítjük.) 

Az információ néhány gondolatban történő jellemzése után úgy gon
dolom, érdeklődésre tart számot, a kapott eredmények leírása és értéke
lése. Ennek részletesebb jellemzése előtt tekintsük át a feladatok számító
gépes megoldásának hatékonyságát és időigényét. 

5 

4 

3 
5-10 

2 

1 

A feltüntetett idők tájékoztató jellegűek. 

Afeladatmegoldás időtartama függ: 

er< 

- a törzs tisztjeinek felkészültségétől, adatlapkitöltésben való jár
tasságától, a helyes megoldási változatok kiválasztásától, 

- a számítógép személyzetének begyakorlottságától, 
- a berendezések (különösen a perifériák) megbízható működésétől, 

technikai állapotától, 
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- végül az információ mennyiségétől, az igényelt megoldási válto
zatok mennyiségétől és kis mértékben az eredménylapok példányszámá
tól is. 

Az eredmények megjelenthetők széles nyomtatón, valamint lyuksza
lagon és géptávírón történő továbbításra előkészítve. 

Az eredmények széles nyomtatón való megjelentése táblázatok for
májában történik, amelyek változtatás nélkül (értékelés után) elhelyez
hetők a hadtápbiztosítási terv okmányai között. A másodpéldányok kiad
hatók a törzs osztályainak, részlegeinek, szolgálatiág-vézetőknek további 
feldolgozásra. Elképzelhető olyan változat is, hogy az alárendeltekre vo
natkozó részeket az intézkedés, parancs kivonatokhoz mellékeljük, ezáltal 
annak előkészítési ideje is jelentősen lerövidül. 

A feladat megoldásának néhány korlátát az alábbiakban foglaljuk 
össze: 

Program 
megnevezése 

Htp.-1 
Htp.-2 
Htp.-3 

-

Fea. 
időtart. 

7 
1 
1 

1 

Ellát.andók 1 
szarna 

20 
15 
30 

Elló. bázis 
száma 

-
8 
-

Száll. aeg. 
száma 

25 

1 Anyagfajta 

10 
12 
11 

A programok megnevezésével kapcsolatban kizárólag tájékoztatásra, 
az azonosításokat az alábbiakban hajtjuk végre. 

A Htp.-1. program a seregtest anyagi biztosításának megtervezését 
hajtja végre, a tevékenység egész időszakára. A Htp.-2. program a gép
kocsiszállítások tervezését kivitelezi egy szállítási folyamatra és lénye
gében alkalmazható az egy napos szállítási feladatok megtervezésére is. 
A Htp.-3. program az alárendeltek egy napos feltöltésének megtervezésére 
szolgál. Lényegében naponta alkalmazásra kerül a következő napi ellátási 
feladatok megtervezésére. 

A feladatok megoldásának eredményei 

Az anyagi biztosítás tervezése (Htp.-1.) program alkalmazásával egy 
seregtest hadművelet időszakára anyagnemenként a következő eredmé
nyeket kapjuk: 

- induló készlet, 
- fogyasztási norma, 
- kiutalások javadalmazásban és tonnában, 
- készlet a tevékenység végén javadalmazásban. 
Az eredmények kétszeri futtatás esetén az első napra alárendelten

ként, a továbbiakban naponként, feladatonként összesítve (közelebbi -
• távolabbi), bázisonként, seregtest szinten összesítve jelenkteznek. Külön 

eredménytábláznton kapjuk anyagcsoportonként összesítve az elszállítandó 
anyagok mennyiségét az első napra, feladatonként összesítve és napi át
lagban, végül az egész tevékenységre seregtest szinten összesítve és napi 

" átlagban. Kapunk olyan eredményt is, hogy a közelebbi feladat idősza-

57 



kára az anyagforgalmat alárendeltenként összesítve tünteti fel, amelyeket 
a további napi részletes tervezésnél felhasználhatunk. 

A bázisok anyagforgalmának kimutatása csakűgy, mint az összesített 
adatok, kimutatják az induló készletet, a beérkező anyagokat, a kiutalá
sokat, végül a zárókészleteket. Az induló készlet külön jelentkezik a csa
patoknál, külön a bázisoknál és összesítve is. A felhasználás, kiutalás és 
a készlet alakulása feladatonként és összesítve jelentkezik. 

Az anyagfeltöltés tervezése (Htp.-2.) program alkalmazása során a kö
vetkező eredményeket kapjuk. 

Alárendelt magasabbegységenként, egységenként, anyagfajtánként az 
induló készleteket, várható fogyasztást és a nap végi készleteket java
dalmazásban, a kiutalásokat javadalmazásban és tonnában, a feltöltöttség 
nap végi mutatóját százalékban. 

Végül mindezeket az adatokat seregtest szinten összesítve is meg
kapjuk. 

Az eredménylapon leírásra kerül a bázis anyagforgalma részleteiben, 
a kiadott anyagok mennyisége tonnában és javadalmazásban, hasonlóan 
a maradvány tonnában. és javadalmazásban. 

A gépkocsiszállítások (Htp.-3.) feladat megoldása során egy táblá
zatban megkapjuk a szállítóeszközök bázisonkénti elosztását, bázison
ként külön táblázatban kapjuk az alárendelt magasabbegységek, egysé
gek utalását az egyes bázisokhoz, anyagnemenként tonnában feltüntetve 
a kiutalásokat, az elszállításukhoz kijelölt szállítóalegységeket és kiren
delt gépkocsi darabszámot is, továbbá külön táblázatban a rakott futás-, 
és ahol szükséges, a bázisokon történő rakodási időket. 

Külön táblázatban kapjuk a szállítási folyamatban részt nem vevő 
szállítóeszköz tartalékot és külön táblázatban a folyamatban ki nem elé
gített szállítási igényeket. (Ennek oka a korábban már leírtak szerint 
kettős lehet. Egyrészt nincs elegendő anyag a bázisokon, az alárendeltek 
igényeinek megfelelően, másrészt a kiutalt anyagok elszállításához egy 
fordulóban a rendelkezésre álló raksúlykapacitás nem elegendő.) 

Az egészségügyi biztosítás tervezése (Hpt.-4.) program alkalmazásának 
eredményeként külön táblázatban kapjuk a veszteségadatokat tevékeny
ségfajtánként, a rendelkezésre álló egészségügyi erők és eszközök teljesítő
képességét, végül összehasonlítást az igények és lehetőségek vonatkozá
sában. Az igények és lehetőségek alakulását a számítógép grafikonon 
is kimutatja. 

A cikk keretében nem volt lehetőség teljes részletességgel áttekinteni 
az adaptált és adaptálás alatt levő_ programok sokrétű alkalmazásának 
lehetőségeit és eredményeit. Célom csupán az volt, hogy tájékoztatást 
adjak azokról a kedvező lehetőségekről, amelyeket a rendelkezésre álló 
hadtáp elektronikus gépi programok magukban hordoznak, de arról is, 
hogy ezek futtatására megfelelő gépidő igénylése után a Zrínyi Miklós 
Katonai Akadémia számítóközpontjában lehetőség van. 
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