
A VK és a hadászati (hadműveleti) hadtáp 
anyagi-technikai információ igényének különbségei 

és összefüggései 

H e r s i ez k y L aj o s nyá. vezérőrnagy 

és R a g á ly i I s t v á n nyá. ezredes 

A hadseregek anyagi, technikai ellátásának igen nagyfokú bonyolódása 
szükségessé, a korszerű vezetés és szervezéselmélet, valamint az elektronikus 
számítógépek alkalmazása lehetővé és időszerűvé teszi a korábban igen jól 
funkcionáló anyagi, technikai információ rendszerek felülvizsgálást is. A külön
böző nagy szervezeteken belül, a technikai eszközök számának állandó növe
kedése lehetetlenné teszi a korábbi „centrikus" szemléletű anyagi, technikai 
információrendszer fenntartását, ugyanakkor a változás nem vezethet a központi 
irányítás gyengítéséhez. A jelentkező ellentmondást csak nagy kollektívák hosszú 
és fáradságos munkájával lehet feloldani. A tanulmány célja tehát nem „vég
leges" megoldások kifejtése, inkább csak a szerzők gondolatainak ismertetése 
a meghatározott kérdésekről a további kollektív felhasználás érdekében. 

Az információ rendszerről gondolatokat felvetni csak akkor lehet, ha legalább 
fővonalakban foglalkozunk azoknak a szervezeteknek a feladataival is, amelyek 
között az információ áramlik. Előre kell bocsátanunk, hogy a különböző szerve
zetek feladatait nem tárgyalhatjuk a jelenlegi vezetési okmányokban meghatá
rozottak szerint, inkább a különböző vezetési rendszerek -történelmi tapaszta
latok - egybevetése alapján hogyan lenne célszerű véleményünk szerint, az 
anyagi, technikai területen működő vezetési szervezetek feladatait elhatárolni a 
jelenlegi helyzetnek megfelelő funkcionálás érdekében. 

I. Fejezet 

A vezérkar és a harcászati hadtáp 
feladatai az anyagi, technikai biztosítás területén 

1. A vezérkar feladatai 

A vezérkar anyagi, technikai biztosítási feladatait a VK-ra háruló felada
tok összességéből célszerű levezetni. A vezérkarok feladatait a nemzetközi ka
tonai szakirodalom különbözőképpen tárgyalja. Ez teljesen érthető, mert külön
böző felfogás alakult ki a kapitalista és szocialista államok gyakorlatában és 
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hadtudományában a vezérkarok helyéről és szerepéről. A különbségek taglalá
sára a továbbiakban még visszatérünk. Mi a vezérkar feladatainak összefogla
lásánál a szocialista hadtudomány nézeteire támaszkodunk. A vezérkar legfon
tosabb feladatai felsorolásánál felhasználtuk Szokolovszkij és Zsukov a Szovjet
unió marsaljai, valamint B. Saposnyikov munkáiban kifejtett nézeteket. Ezek 
közül különösen fontosnak tartjuk a Zsukov marsall emlékirataiban leírtakat, 
mert ez elsősorban nem elméleti fejtegetést, hanem a Szovjetunió vezérkar fő
nökének gyakorlati tevékenységét ismerteti a háborút közvetlen megelőző idő
ben és annak kezdeti szakaszában. 

Ezek alapján a vezérkar feladata összefoglalva a következőképpen hatá
rozható meg. A haderőnemek, fegyvernemek, szakcsapatok és szolgálatok illeté
kes szerveinek bevonásával kidolgozni a hadsereg hadászati-hadműveleti alkal
mazásának terveit, azok mindenoldalú biztosítását és ezeknek megfelelően igé
nyeket támasztani és részt venni a hadszínterek, az ország mozgósítása és az 
ipar előkészítésében, valamint a fenti tervek realizálásához szükséges szerveze
tek, személyi és anyagi szükségletek és tartalékok biztosításában. 

Háború idején szintén a fentemlítctt szervek bevonásával előkészíteni a 
főparancsnokság részére a hadműveletek terveinek és azok biztosításának kü
lönböző változatait, kidolgozni a hadsereg szervezeteinek szükséges módosítását, 
új magasabbegységek felállításának és a működő hadsereg személyi, anyagi 
utánpótlásának rendszerét. 

A nem teljes és éppen ezért különböző szempontból vitatható fenti megha
tározás alapján a VK részére a következő feladatok végrehajtása válik szük
ségessé: 

- a párt katonapolitikája alapján részt venni az áilam katonai doktrínájá
nak kidolgozásában, 

- megtervezni a hadsereg haderőnernei alkalmazását a várható hadászati 
(hadműveleti) irányokban, 

- az alkalmazási terveket összehangolni a szövetséges had~eregek vezér
karaival, 

- a katonai dokt~inában meghatározott feladatok és a hadműveleti tervek 
alapján kidolgozni a hadsereg hosszú- közép- és rövidtávú fejlesztési terveit, 
ezen belül a hadsereg hadrendjét, fegyverzetét és felszerelését a megfelelő idő
szakra. A terveket jóváhagyásra előterjeszteni és egyeztetni a megfelelő állami 
szervekkel, valamint a szövetséges hadseregekkel, 

- a jóváhagyott személyi és anyagi kereteket elosztani a hadsereg haderő 
és fegyvernemi, valamint szakcsapatai és szolgálati ágai között. Végrehajtani a 
tervek biztosítását az állam főhatóságainál és a szövetséges országoknál, 

- megtervezni a személyi és anyiagi, technikai mozgósítást, 
- megtervezni és vezetni a fegyverzet haditechnika és felszerelés műszaki 

fejlesztését, 
- kidolgozni a hadsereg harcászati és más szabályzatait, 
- az illetékes állami szerveknél előterjeszteni az. ipar, a közlekedés, a 

mezőgazdaság és a lakosság háborúra való felkészítésével kapcsolatos igényeket. 
Összegezve a VK feladata a legfelsőbb szintű tervezés, irányítás, koordinálás, 
ellenőrzés. 

A felsorolt legfontosabb feladatok természetesen sokkal jobban részletez
hetők, azonban a fenti felsorolás a tanulmányban kitűzött célt kielégíti. Az is 
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megállapítható, hogy a feladatok békében- és háborúban lényegében azonosak 
azzal a különbséggel, hogy egyes feladatok békében, mások háborúban szerepel
nek nagyobb súllyal. Nyilvánvaló ugyanis, hogy háborúban nagyobb szerepet 
kap a hadászati-hadműveleti tervezés, és kisebbet a hosszútávú tervezés. 

Mielőtt rátérnénk a vezérkar anyagi, technikai feladataira, szükséges néhány 
olyan kérdésről kifejteni a véleményünket, amelyek nem kielégítő tisztázottsága 
néha zavarokat okoz. Ezek közül legfontosabb az általunk vázolt vezérkar 
munka és a VK szervezetei közötti különbség megvilágítása. Mindenki által is
mert, hogy a felsorolt feladatok végrehajtásának megtervezését és irányítását 
nemcsak a vezérkar szervei hajtják végre. A különböző tervezési és irányítási 
munkában részt kell vegyen minden fegyvernem, szakcsapat és szolgálati ág ve
zetésének bizonyos része. A véleményünk szerint ezért a felsorolt feladatokba be
vontak is vezérkari munkát végeznek. Ennek megfelelően tehát a vezérkar szer
vei a legfontosabb összfegyvernemi tervezést hajtják végre, és ennek alapján 
vezetik a más szervek vezérkari jellegű munkáját is, vagyis nem kizárólagosan 
csak ők végzik a vezérkari munkát. Ezt a további ·tárgyalás egyértelműsége 
miatt kellett megállapítani. Ebből következik, hogy a jelenleg érvényben levő 
szervezés szerint tehát a vezérkar az összfegyvernemi tervezés és irányítás 
szerve, a fegyvernemi és másirányú tervezést és irányítást az illetékes főnöksé
gek látják el. Alá kell azonban húzni a vezérkar, mint az összfegyvernemi ter
vező és irányító szervezet elsődlegességét. A vezérkarnak minden fegyvernem, 
szakcsapat és szolgálati ág tevékenységének fókérdéseit ismernie kell, azok vi
szont csak a részbedolgozásban (a saját területükön) vesznek részt. 

A fentiekből következik, hogy a vezérkar szervei azok, amelyek ténylege
sen csak vezérkari munkát végeznek. A fegyvernemeknél, szakcsapatoknál és 
szolgálati ágaknál bizonyos kettősség alakult ki, egyrészt részt vesznek a vezér
kari munkában, mint tervezők, másrészt ezen tervek végrehajtói szintű munkái
nak vezetése is reájuk hárul. Ezeket azért volt szükséges megállapítani, mert 
a továbbiakban mikor a vezérkar anyagi, technikai információs szükségletét tár
gyaljuk, mindenkor a vezérkari munkában bevont szervek igényeire gondolunk. 

A másik, sok zavart okozó kérdés a vezérkar szerepe az ország honvé
delemre történő előkészítésében, ezen belül annak hadiipari vonatkozásában. 

Sokan úgy vélik, hogy az ilyen irányú munkák irányítása is a VK feladata. 
Ez a tévedés legtöbbször a szocialista és a kapitalista vezetési rendszer különb
ségeinek nem kellő megértéséből adódik. Szocialista viszonylatban a Honvé
delmi Minisztérium és a vezérkar a hadsereg vezető szerve éc; nem egyedül 
reá hárul az ország honvédelmének előkészítése. A különböző területek megfe
lelő előkészítését a kormány illetékes bizottsága, a tervhivatal és más minisz
tériumok végzik. Ugyanakkor a kapitalista országokban ezen funkciók nagy 
része a Honvédelmi Minisztériumok szervezeteire hárul. 

A vezetési rendszer különbözősége természetesen más szervezeti formát 
is igényel, tehát a különbségek nem teljes megértése a saját szervezetek és in
formációs rendszerek helyes megítéléséhez vezethet. 

Különbségek vannak a vezérkarok helyének és szerepének megítélésében 
is. Ennek legjellemzőbb vonása, hogy a nyugati értelmezésű vezérkarok bizo
nyos függetlenséget élveznek a Honvédelmi Minisztériumoktól, mivel azok fő
nökei közvetlenül a főparancsnoknak vannak alárendelve (elnök, miniszterel
nök stb.), az egész vezérkari munkát összefogják (anyagi, személyügyi szervek-



kel is rendelkeznek) és az alárendelt csapatok vezérkari (törzsei) azonos szer
vezeti felépítéssel rendelkeznek. 

A szocialista vezetési rendszer természetesen nem zárja ki, hogy a Hon
védelmi Minisztériumnak és ezen belül a vezérkarnak ne legyenek hadseregen 
kívüli feladatai. Egyedül a Honvédelmi Minisztérium, amely tervezi a hadsereg 
alkalmazását és azt összehangolja, a szövetséges hadseregekkel, van abban a 
helyzetben, hogy illetékes szervek felé az ország honvédelmének előkészítése 

érdekében megfelelő előterjesztésekkel és igényekkel éljen, azonban a döntés 
és a végrehajtás már nem tartozik feladatai közé. 

Természetesen ezen sajátosságok részletes tárgyalása és a szocialista veze
tési rendszer előnyeinek bemutatása külön tanulmányt igényelne, a fenti példák 
megemlítése azért volt szükséges, mert ezek lényegesen befolyásolják a VK 
anyagi-technikai információ igényének megértését a következőkben tárgyaltak 
alapján. 

A VK anyagi-technikai feladatai a VK általános funkcióiból következ
nek. Az anyagi-technikai tervezési feladatok fontosságára mutatnak rá az USA 
hadserege információ áramlására vonatkozó következő adatok. Ezek szerint az 
információk megoszlása: 

személyügyi 10°/o 
felderítési 150/o 
hadműveleti 25% 

anyagi, techn.-i 50°/o 

Ha tehát az anyagi-technikai információk az összes információk 50°/o-t 
teszik ki, akkor nyilvánvaló - bár különböző mértékben - a különböző szintű 
vezető szervek munkája is hasonlóképpen oszlik meg. 

Szükséges ismételten aláhúzni, hogy a vezérkar legfontosabb feladata a ter
vezés, ez tehát érvényes anyagi-technikai vonatkozásban is. 

A vezérkar anyagi":technikai feladatai közül csak a legfontosabbakat so
roljuk fel. Ezek a következők: 

a) a hosszá-, közép- és rövidtávú anyagi-technikai fejlesztési, beszerzési 
tervek kidolgozása. A tervek alapján biztosítani a hadsereg igényeinek kielégí
tését az országos főhatóságoknál és a szövetséges országokban. 

Miután az információrendszer kialakításához ezt a feladatot igen fontos
nak tartjuk, ezzel a kérdéssel részletesebben foglalkozunk. A távlati tervek 
kidolgozásához a tervhivatal megadja a vezérkarnak, hogy a 10-1 s éves nép
gazdasági tervekben a nemzeti jövedelem milyen emelkedését tervezik. A vezér
kar ennek alapján - ismerve a hadsereg 0/o-os részesedését a nemzeti jövede
lemből - kialakítja a tervezés alapját képező pénzkereteket. Ezzel párhuzamo
san a vezérkar összegezi a hadsereg fejlesztési igényeit úgy szervezeti, mint 
anyagi vonatkozásban. Előzetesen végrehajtja a keretek elosztását haderő és 
fegyvernemek, valamint szakcsapatok és szolgálati ágak között. 

E munkák elvégzése után kezdődhet meg a részletes tervezés, amelybe 
már bevonásra kerülnek az érintett szervek. A részletes terveket a vezérkar 
összegezi és előterjeszti az illetékes párt- és állami szervekhez a hadsereg terv
időszakra vonatkozó pénz-, anyag és technikai eszköz igényét, olyan bontásban, 
amely kifejezi, hogy mennyit tervez fenntartásra, fejlesztésre és beruházásra for-
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dítani. Ezen kívül ki kell munkálni a hazai, illetve az import beszerzési szük
ségleteket. 

Az ország honvédelemre történő felkészítése és a hadsereg háborús igényei
nek kielégítése érdekében a vezérkar az illetékes szervek bevonásával kidol
gozza és megadja a megfelelő állami szerveknek egy háborús év anyagi-techni
kai szükségleteit. Ezek az anyagok egy tervidőszak háborús időre vonatkozó 
terveinek részét képezik és alapul szolgálnak a hadiipar működéséhez és a mii
szaki fejlesztéséhez. A vezérkar mindkét terv realizálása érdekében a megfelelő 
szervek bevonásával az illetékes szervekkel lefolytatja a szükséges tárgyalásokat 
és egyeztetéseket. Mindezen munkák elvégzéséhez a vezérkarnak megfelelő in
formációkra van szüksége. 

b) A rendelkezésre álló anyagi eszközöket figyelembe véve megtervezi a 
hadsereg hadrendjét, háború esetén hány, milyen méretű és minőségű magasab
begység (egység) állítható fel. A technikai ellátás biztosítására a javító alaku-
13.tok, raktárak mennyiségét és nagyságrendjét. A tartalék anyagi készletek 
mennyiségét és lépcsőzését. A tervek alapján végrehajtja a készletek elosztását 
a felhasználók között. 

c) A fentiekhez hasonlóan megtervezi a kormány által „M" -re biztosított 
anyagi-technikai eszközök felhasználását. 

d) Háború esetén a fenti tervező munkákat nem tervidőszakonként, hanem 
a felsőbb vezetés hadászati elhatározásai előkészítése és biztosítása érdekében 
végzi. 

Ezekben lehet nagyvonalúan összefoglalni a vezérkar anyagi-technikai fel
adatait. Feladata természetesen még úgy békében, mint háborúban a felsorolt 
munkák irányítása és végrehajtásának ellenőrzése is. 

2. A hadászati (hadműveleti) hadtáp feladatai 

Elsősorban szükséges tisztázni, hogy mit értünk hadászati hadtáp fogalma 
alatt az anyagi-technikai biztosítás vonatkozásában (tehát nem foglalkozunk az 
egé~zségügyi, közlekedési és más a hadászati hadtáphoz tartozó biztosítási fel
adatokkal). A hadászati hadtáp alatt értjük azon szervezetek összességét, amelyek 
a hadseregbe beérkezett ( vásárolt, vagy igénybe vett) anyagi és technikai eszkö
zök átvételét, tárolását, elosztását és javítását megszervezik és végrehajtják. En
nek a fogalmazásnak megfelelően tehát a hadászati hadtáphoz tartoznak a had
táp, a technikai, a fegyverzeti és fegyvernemek (szakcsapatok) anyagi-technikai 
szervezetei. Mint már a VK feladatai tárgyalása során is említettük, ezek a 
szervezetek (tehát a hadászati hadtáp részei) egyben vezérkari munkát is ellát
nak, amennyiben részt vesznek a saját szakáguk vonatkoiásában a vezérkari 
szintű tervező munkában. Tehát a hadászati hadtáp szervezetei jelenleg kettős; 
tervezői és végrehajtói munkát végeznek. A tervező· munkák fő vonásait az 1. 

pontban taglaltuk. A végrehajtói tevékenység legfontosabb feladatait a követ
kezőkben sorolhatjuk fel: 

a) VK által elkészített tervek alapján az anyagok és technikai eszközök 
megrendelése és az átvétel végrehajtása. 

b) Az anyagok é:S technikai eszközök központi tárolásának, javításának 
végrehajtása:, ezen szervezetek vezetése. 
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c) Az anyagok és technikai eszközök elosztásának végrehajtása a hadmű
veleti hadtápszervek között, azok rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása. 

d) A ·hadműveleti hadtáp ellátása a fegyverzeti, technikai és anyagi kész
letek javításához és karbantartásához szükséges eszközökkel és ehhez norma
tívák kialaldtása. 

e) A fenti tevékenységek vezetése és szervezése, bár a legfontosabb felso
rolásából is látható, hogy jelen körülmények között, amikor a hadsereg a tech
nikai fejlődés következtében számtalan sokfajta anyagi és technikai eszközzel 
rendelkezik, ezen feladatok végrehajtása igen bonyolult, sokrétű munkát igényel. 
Az irodalomban megjelent adatok szerint az USA hadsereg anyagi katalógusa 
több mint 4 millió tételt tartalmaz, ha egy kisebb hadseregnél ez a szám csök
ken is, akkor is mutatja, hogy az anyagi készletek elosztása, utánpótlása milyen 
problémákkal járhat. 

Összefoglalva tehát a hadászati hadtáp feladata egyrészt részt venni az 
anyagi-technikai biztosítás vezérkari szintű tervezésében, másrészt az elfogadott 
tervek alapján vezeti és szervezi a tervek végrehajtását. 

II. fejezet 

A hadászati-hadműveleti vezetés anyagi-technikai információ igénye 

Mielőtt rátérnénk a tárgy részletesebb tárgyalására, szükséges a különböző 
szintű törzsek általános információ problémáival foglalkozni. Mindenek előtt 

meg kell állapítani, hogy bármely szintű törzs és annak különböző szerveiben 
a szükségtelen és sok információ éppen olyan káros, mint a nem kielégítő in
formáció ellátottság. A sok információ feldolgozása, a különböző adatok (néha 
szükségtelen) tömegében való eligazodás - még a törzsek felduzzasztása esetén 
is - legalább annyira akadályozza a munkát, mint a kevés információ. 

A tevékenység és felelősség, valamint az információk szükségszerű dúsítá
sának szükségességét a következő ábra fejezi ki. 

Elhatározás Parancsnok 
"" ·O 

"" 
•O ·o koordinálás -~ törzsfőnök 
·u ~ ... •(U •QJ 

E "' ~ 

E·~ E ,o 
~ 

döntéselőkészítés -.J o- 0 e: -a -.J ov.-k - e: e: ~ - .s e -~ g 
N szakbedolgozás N < Tevékenységek szaksegítők < 

előkészítés 

Az ábrán egyértelműen kifejezésre jut, hogy a vezetés szintjének emelkedé
sével az információk tartalmának egyre gazdagabbnak (az ábra bal oldala), 
mennyiségének viszont egyre kisebbnek (jobb oldal) kell lennie. 

A haditechnikai forradalom következtében a hadseregek fegyverzete és 
felszerelése egyre bonyolultabbá vált. A níegszokott információ rendszerben, 
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azok menny1sege a vezetésí szintek emelkedésével egyre növekszik. Az infor
máció rendszer megváltoztatása - tehát a vezetési szinteknek megfelelő tömö
rítése - nélkül az információ áradat problémáját az elektronikus számítógépek 
(ESZG,k) sem oldhatják meg. Az ESZG ugyan igen gyorsan képes a nagy
tömegű adat feldolgozására, de a gépkocsikon szállított „eredményeket" a tör
zsek szintén nem képesek értékelni, ennek következtében az ESZG-k beállítása 
nem hozza meg a kívánt eredményt. 

Az információ rendszer átalakítása nélkül az elektronikus számítógépek be
állítása egy olyan út kihasználtságához hasonlítható, amely 200 km/óra sebes
ségre lett kiépítve, de azon csak gyalogjárás van megengedve. Ezért az elektro
nikus számítógépek alkalmazását többek között meg kell, hogy előzze az infor
mációrendszer átszervezése. 

Ismeretes, hogy a jelenlegi információ rendszerben a különböző szintű tör
zseken keresztül áramlanak a részletes anyagi-technikai jelentések. Mindez azt 
jelenti, hogy a törzsek hadtáp szervei igen bonyolult, rengeteg számolást igénylő 
munkát végeznek az elhatározások előkészítésénél. 

A sok számolási munka ellenére a parancsnokok és törzsek legtöbbször 
nem kapják meg az elhatározáshoz feltétlen szükséges anyagi-technikai infor
mációkat, mert a nagytörnegű adat feldolgozását, azok megfelelő csoportosítá
sát a rendelkezésre álló idő nem teszi lehetővé. 

A jelentkező ellentmondás feloldása véleményünk szerint csak úgy lehet
séges, ha kettéválasztjuk a hadászati-hadműveleti elhatározásokhoz szükséges 
információkat az anyagelszámolás, javítás és ellátáshoz szükséges információ 
áramlástól. 

A javaslat első látásra szintén ellentmondásosnak látszik, hisz új kategó
ria, a hadműveleti anyagi-technikai információ rendszer bevezetését tételezi fel. 
Azonban véleményünk szerint a hadműveleti anyagi-technikai információkat nz 
ellátási információk alapján kellene képezni, tehát azok nem új rendszert jelen
tenének, hanem az anyagi-technikai információk szükséges tömörítésével kép
ződnének. 

A hadműveleti anyagi-technikai információkat a különböző szintű törzsek 
részére az elhaátrozások előkészítéséhez szükséges előkészíteni és azokat elvá
lasztani a,z elszámolási információktól. (Az ilyen jellegű információ áramlást 
sematikusan az 1. és 2. sz. mellékletek ábrázolják). 

A hadműveleti (harcászati) anyagi-technikai információk tehát olyan tö
mörített információk lehetnének, amelyek a hadműveleti (harcászati) törzsek 
részére szükségesek és azok áramlása is ezen törzsek között történhetne. 

A rendelkezésre álló irodalom szerint, más hadseregek is hasonlóképpen 
oldják meg az anyagi-technikai információ rendszert. Például a nyugatnémet 
fels& katonai vezetés EMFIS elnevezésű gépesített vezetési rendszere (Trup· 
penpraxis 1972. 1. sz.) .:...: amely első lépcsőben az anyagi-technikai területre lett 
kidolgozva - szintén csak a hadműveletet (harcot) lényegesen befolyásoló 
anyagi-technikai információkat dolgozza fel. 

Az ismertetett anyag szerint az anyagi-technikai információkat a következő 
kategóriákra bontották fel: 

- anyagtípusok pl. 20;-a,s önjáró tarack; 
- anyagfajták pl. csöves tüzérség; 
- anyagcsoportok pl. tüzérségi fegyverek. 

82 



Az EMFIS rendszerben csak a legfontosabb anyagokat vették figyelembe. 
Ezt bizonyítja, hogy 

- a fegyverzet és műszerek területén 
15 anyagfajtát, 47 anyagtípust és 14 anyagcsoportot; 

- a repülőgépek vonatkozásában 
12 anyagfajtát, 28 anyagtípust és 8 anyagcsoportot; 

- hajtóanyagokból 
5 anyagfajtát és 9 anyagtípust vettek figyelembe. 

A hadműveleti anyagi-technikai információk osztályozása, azok további 
tömörítése főcikkek vonatkozásában viszonylag egyszerű, azonban igen nagy és 
gondos munkát igényel az anyagi-technikai készletek (alkatrészek, tartozékok) 
vonatkozásában. Anyagellátás tekintetében a különböző anyagok (lőszer, üz~. 
stb.) javadalmazásokban való számolása ezt az igényt kielégítheti, különösen 
akkor, ha a javadalmazások egy közepes harci nap szükségleteit fejezik ki. Sok
kal bonyolultabb feladat, de véleményünk szerint ezt az információ rendszert 
csak az elégítené ki, ha a különböző technikai javító készleteket, a technika 
várható üzemképességét is közepes harci napokban fejeznénk ki. 

A fentiek szerint tehát a hadműveleti (harcászati) anyagi-technikai infor
máció rendszerbe bekerülnének a főcikkek (hk., gk. stb.) és az anyagi-technikai 
készletek közepes harci napokban kifejezve. 

A hadműveleti anyagi-technikai információ rendszer ilyen formában tör
ténő felépítése lehetőséget adna a harcászati és ellátási (elszámolási) informá
cióknak elválasztására már az egységek szintjén. Ugyanis az egység raktárak 
részletesen ismerve, hogy milyen készletekkel rendelkeznek, az egység hadtáp
törzsének már csak a közepes harci napokban kifejezett információkat továbbí
tanák és azok ezeket ugyanebben a formában jelentenék az elöljáró törzseknek. 

Természetesen gyakorlatban eltérés lenne a fogyás és a közepes harci na
pokban kifejezett normák között. Ezért az egység, magasabbegység és seregtest 
raktárak között önálló elszámolási és igénylési információ rendszert szükséges 
kialakítani, ahol az igénylések és kiutalások már készlet vagy esetleg alkatré-
szenként történhet. ..-

Az ilyen jellegű anyagi-technikai információ rendszer kialakítása vélemé
nyünk szerint egyrészt szükséges az elhatározások jobb anyagi-technikai megala
pozása érdekében, másrészt lehetséges az elektronikus számítógépek felhaszná
lásával. Az anyagi-technikai információ rendszer ilyen jellegű felépítését az is 
feltételezi, hogy az automatikus vezetési rendszer mellett feltétlenül létezni kell, 
annak információ rendszerével azonos felépítésű manuális rendszernek is, amely 
annak időleges meghibásodása esetén is biztosítja a feladatok megoldását. 

Megítélésünk szerint a hadműveleti (harcászati) anyagi-technikai információ 
rendszer ezt az igényt kielégítheti. A rendszernek azért kell azonosnak lenni, 
mert semmiféle vezetés nem képes rövid idő alatt egyik rendszerről a másikra 
átváltani. 

A hadműveleti (harcászati) anyagi-technikai információ rendszerben a csa
patok ·harcképességét és harckészültségét kifejező olyan adatokat kell áramol
tatni, amelyek kielégítik az operatív vezetés (VK-t bezárólag) igényeit. 

A csapatok fenti képességeit anyagi-technikai vonatkozásban meghatároz-
zák: 
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- az állománytáblákban meghatározott anyagi-technikai eszközök feltöltött
sége és azok hadrafoghatósága; 

- a rendelkezésre álló javítási kapacitás (beleértve a javításokhoz szüksé
ges készleteket is); 

- a technikai kilométer és üzemóra tartaléka. 

Tehát az a feladat, hogy ezeket a lehető legegyszerűbben foglaljuk bele a 
hadműveleti anyagi-technikai információ rendszerbe. 

Az információkat természetesen a vezetési szinteknek megfelelően is szük
séges osztályozni, annak fenntartása mellett, hogy a felsőbb vezetési lépcső 

szükség esetén bármikor lehívhasson részletesebb információkat is. A lépcsőzlst 
úgy lenne célszerű végrehajtani, hogy a seregtest, egység, a HM magasabbegy
ség készletekben számolna. Ez természetesen azt is feltételezi, hogy a sereg
test és a központi raktárak készletei is hasonlóképpen lennének kifejezve. 

Az ilyen információrendszer lehetővé tenné a törzsek terhelésének lénye
ges csökkentését, ugyanis azokban csak a hadműveleti-harcászati információkat 
kellene feldolgozni. A felszabaduló létszám viszont megoldhatná a különböző 
anyagi alapok igen szükséges megerősítését. 

A hadműveleti anyagi-technikai információk képzése két úton lehetséges. 
Az egyik lehetséges út, hogy az egységek a készleteiket már a kialakított norma
tívák alapján jelentik, a másik lehetséges út - automatizált vezetési rendszert 
feltételezve -, hogy a készletek darabszám szerint kerülnek jelentésre és a 
hadműveleti anyagi-technikai információkat az ESZG-k alakítják ki és azokat 
így továbbítják a megfelelő szintű törzseknek (r. és 2. sz. melléklet). 

A véleményünk szerint, éppen az automatizált vezetési rendszer technikai 
eszközei meghibásodási lehetőségeit is figyelembe véve gyakorlatilag mindkét 
módszernek alkalmazásra kell kerülnie. 

Az ilyen rendszer kiépítése megítélésünk szerint minden szinten kielégíti 
a hadászati-hadműveleti vezetés igényeit. Ennek következtében a vezérkarnál 
is a háború esetén gyakran előforduló gyors döntésekhez megfelelő alapot 
nyújthat. 

III. Fejezet 

A hadászati-hadműveleti hadtáp információ igénye 

A hadászati-hadműveleti információ igényének körvonalazásánál szintén 
annak feladatiból kell kiindulni. Az első fejezetben ezekből a legfontosabbakat 
felsoroltuk. A hadászati hadtáp szerveinek a hadmúveleti anyagi-technikai in
formációkon kívül már sokkal részletesebb anyagi-technikai információkkal kelJ 
rendelkezniük. Ezen kívül a beszélgetések realizálása érdekében feltétlenül 
szükséges ismerni azoknak a beszerzési forrásoknak a lehetőségeit, amelyeket 
részére a VK a tervek realizálása érdekében kijelölt. 

A hadászati hadtápnak már nem elég a közepes harci napokban kifejezett 
anyagnyilvántartás és ennek megfelelő információ rendszer, mert a beszerzéseket 
konkrét anyagnemenként darabszámok szerint kell eszközölnie. Ez azt jelentené, 
hogy a hadászati hadtáp vezető szerveinél több százezres, esetleg milliós nagy
ságrendű nyilvántartással és információ rendszerrel kellene rendelkezni. 

A hadászati hadtáp információ rendszerének bonyolultságát mutatja az is, 
hogy az USA, a nyugatnémet és osztrák hadseregekben is az ESZG-kre támasz-



kodó információ rendszerek felépítését az anyagi-technikai szolgálatok anyagá
val kezdték meg (Truppenpraxis, Östereichise Militarische Zeitung). Ezek ta
pasztalatai is azt mutatják, hogy a hadászati hadtáp információ rendszerét 
először meg kell szervezni, mert különben a nagytömegű adat betáplálása nem 
hozza meg a szükséges eredményt. 

Az ESZG-k ugyan képesek az adatokat feldolgozni, azonban az általuk 
szolgáltatott eredményeket az embereknek kell értékelni, tehát azok körét a 
lehetőségekhez mérten szűkíteni kell. Ebből következik, hogy az ESZG-ket is 
fel kell használni az információk tömörítésére. Ezt a hadászati hadtáp terüle
tén úgy érhetjük el, ha a II. fejezetben bemutatott harci nap (egység, maga
sabbegység) anyagi-technikai normatívákat készletekre bontjuk és a készletek 
nyilvántartását lépcsőzzük. Ez azt jelenti, hogy meghatározzuk például egy 
lövészegység lőszer harci nap normáját és ezt lövész, páncéltörő, tüzérségi stb. 
lőszerkészletekre bontjuk. A készleteket információ áramlás szempontjából össze.
vonhatjuk és a vezetési szintek szerint differenciálhatjuk. A differenciálás meg
oldható például úgy, hogy a hadászati hadtáp vezető szervei csak készletekben, 
azonban raktárai már darabszám szerint számolnak. Ilyen információ rendszer 
esetén természetesen a darabszám szerinti megrendelést és elosztást nem a ha
dászati hadtáp vezető szerveinek, hanem a raktáraknak kell eszközölnie. 

Az anyagi-technikai információ rendszer ilyen kialakítása esetén a felhasz
náló egységek, javitóüzemek a meghatározott időszakonként, tehát a fogyást 
csak a meghatározott készletekben jelentik, ennek alapján az ESZG-k kifeje
zik, hogy az adott egység készletei mennyire csökkentek. Az ESZG-k munkája 
alapján tehát a hadászati hadtáp vezető szervei előtt világossá válik az egysé
gek helyzete készletekberi kifejezve, viszont a raktárak darabszám szerint is
merik, hogy a készletek feltöltéséhez milyen cikkek beszerzése szükséges. 

A készletek feltöltését a vezérkar és a hadászati hadtáp szervei hajtják 
végre. A vezérkar hatáskörébe tartozhatnak a tervhivatallal és a minisztériu
mokkal kapcsolatos ügyintézés, a hadászati hadtáp szervei viszont a készletek 
feltöltését az üzemeknél eszközölhetik. A fentiek természetesen csak általában 
érvényesek a gyakorlatban egyes esetekben a vezetési szintek átfonódnak. 

A további vizsgálódás megmutatná, hogy az ilyen rendszerű információ 
áramlásnak milyen további tömörítése lehetséges. Elképzelhető például, hogy a 
készleteket egységenként a hadműveleti hadtáp tartaná nyilván és a hadászati 
hadtáp csak magasabbegységekkel számolna. Ennek kimunkálása azonban túl
megy a jelent tanulmány lehetőségein. 

A fentieket támasszák alá a nemzetközi tapasztalatok is. A nyugatnémet 
felső katonai vezetés „EMFIS" rendszere kiépítésekor is elsősorban a hadá
szati hadtáp (logisztika) adatainak feldolgozását kezdték meg, mert ez a terü
let teljesen számszerűsíthető és háború esetén is nemzeti alárendeltségben ma
rad. A munkát azzal kezdték, hogy három helyzetre (béke, feszültségi és há
borús időszak) feldolgozták az információk „Van" helyzetét. Ezután a felada
tokból kiindulva az információat osztályozzák a szükségesekre (,,Kell"); a ren
delkezésre állókra és a hiányzókra. 

A munka eredménye olyan hatalmas papírhalmaz volt, hogy annak feldol
gozása is csak a priorítás bevezetésével vált lehetségessé. Ezután már a „Kell" 
állapotot is csak a helyzetrnegítéléséhez szükséges információkra korlátozzák. 
Azonban még ezeket is felosztották: 
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- az előadók részére és; 
- a vezetők részére szükséges információkra. 
Ehhez még hozzá kell tenni, hogy a rendszert Siemens 4004-es ESZG-re 

tervezték 512 „K" kapacitással. (Truppenpraxis 1972. 2. sz.) 
Jellemző, hogy a rendszerbe mindösszesen 168 anyagtípust dolgoztak fel 

(203-as önjáró tarack, Leopárd hk., M-70-es hk. stb.). 
Az információk lépcsőzése a hadászati hadtápnál az ESZG rendszer kiépí

tettségének is függvénye. Ameddig a hadsereg csak stacionáris ESZG-kel ren
delkezik - tehát azok függvényében csak a hadászati hadtáp vezető szerveinél 
működhetnek - a részletes anyagi-technikai információ áramlás vonatkozásában 
az egység hadászati hadtáp viszonylat kiépítése látszik lehetségesnek. Az egység 
ugyanis még manuális - esetleg kis- vagy középgépek alkalmazásával - képes 
a részletes anyagnyilvántartást végrehajtani, stacionáris ESZG-k viszont csak 
a hadászati hadtápnál állíthatók be. 

Az ilyen jellegű hadászati hadtáp információ rendszer feltételezi, hogy an·· 
nak vezető szervei igen nagy munkát végezzenek a készletnormák kialakításá
ban és azok állandó karbantartásával. Ez a feladat az anyagi normák vonat
kozásában talán még nem jelent olyan nagy problémát, mint a technika terüle
tén. A javító készletek felhasználása ugyanis igen sok tényezőtől függ (harci 
veszteség, a technika karbantartása, a kezelők kiképzettségének foka stb.), ezért 
azokat nem tekinthetjük állandónak. A készletek kialakítása viszont az ESZG
re épített információrendszer felhasználásával lehetővé teszi azok állandó kar
bantartását és bizonyos mértékben hasonlítások alapján az egységek kiképzett
ségi fokának és technikai munkájának ellenőrzését is. 

Összegezve, tehát a hadászati hadtáp a következő gépi nyilvántartással és 
ennek megfelelő információ áramlással rendelkezhet: 

- a szakágaknak megfelelő megrendelési és mozgósítási lehetőségekről 
(VK-tól); 

- az egységeknél és a raktáraknál tárolt anyagi és technikai készletekről; 
- a hadsereg főcikk készletéről; 
- a készletekben kifejezett cikkek darabszámáról (a központi raktárnál). 

A fenti nyilvántartások alapján képes a feladatait elvégezni és a vezér
karnak már a harci napokban kifejezett anyagi-technikai információkat szolgál
tatni. 

IV. Fejezet 

A vezérkar információ szükséglete 

Az első három fejezet tárgyalása alapján véleményünk szerint nyilvánvalóvá 
vált, hogy a vezérkar anyagi szervei a felsővezetés hadászati döntései előkészí
tését és megtervezését végzik anyagi-technikai vonatkozásban. Ebből következik 
információ szükségletünk is. 

A hadászati döntésekhez szükséges anyagi-technikai információkat célszerlJ 
a vezérkarnál a miniszteri és a VKF nómeklatúrájában meghatározott föcik
kekre és a magasabbegységek közepes harci napokban kifejezett néphadsereg 
anyagi készletekben összefoglalni. 

A minismeri és a VKF nómenklatúrájában azoknak a föanyagoknak kell 
tartozniuk. amelyek alapvetően meghatározzák az egyes haderő és fegyverne-
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mek, szakcsapatok és szolgálati ágak harcképességét. A fenti nómenklatúrába 
tehát nem szükséges minden főcikket besorolni. Például a műszaki felszerelé
sekből és gépekből a műszaki csapatok teljesítőképességét meghatározó átkelési 
és erődítési gépek nyilván idetartoznak, de az ezek munkáját kiszolgáló gépek 
(rocsó, A VM stb.) már nem. A kiszolgáló gépek és felszerelések a hadászati 
hadtáp megfelelő vezető szervének nómenklatúrájába tartozhatnak. 

A vezérkar a részére szükséges információkat két forrásból nyerheti, egy
részt a seregtestek hadműveleti jelentéseiből, másrészt a hadászati hadtáptól. 
A vezérkar nyilvántartásainak (adatbankjának) ilyen felépítését még az is in
dokolja, hogy a vezérkar a hadászati hadtáp adatbankjában a részletesebb in
formációk bármikor rendelkezésére állhatnak, ha valamely kérdéssel időszakon
ként teljes részletességgel kíván foglalkozni. 

Az információ rendszer ilyen felépítésével tehát, a részére szükséges mérték
ben állandóan tisztában lehet a néphadsereg anyagi-technikai helyzetével. 

A külföldi katonai szakirodalomban megjelent meglehetősen korlátozott 
anyagok is a fenti tételeket támasztják alá. Például a nyugatnémet hadsereg 
részére az 1980-as évekre tervezett tábori automatizált „ERVIS" vezetési rend
szer ismertetése szintén alátámasztja, hogy az információknak a hierarchikus ve
zetési szinteknek kell megfelelni (Truppenpraxis,1973. ~- sz.). 

A vezérkarnak a rövid-, közép- és hosszútávú tervek kidolgozásához a ré
szére szükséges mértékben a javasolt információ rendszer szerint rendelkezésre 
áll a néphadsereg „Van" helyzete, másrészt a hadműveleti követelmények alap
ján megállapítható „Kell" helyzet. A kettő különbségét csak az ország vezetése 
által rendelkezésre bocsátott keretek alapján, a hadiipar kapacitása és a kül
kereskedelem lehetőségei egyenlíthetik ki. Ebből következik, hogy a vezérkar
nak ezekről a lehetőségekről megfelelő információkkal kell rendelkeznie. Efl
nek érdekében állandóan be kell szereznie az információkat a néphadsereg ré
szére szükségessé válható haditechnikai eszközök várható fejlődéséről és azok 
beszerzési lehetőségeiről. Nyilvánvaló, hogy ezen a területen is különbséget kell 
tenni a vezérkar és a hadászati hadtáp nómenklatúrájába tartozó főcikkek között 
és ennek megfelelően kell meghatározni az információ szükségletet. 

A hadiipari kapacitások nyilvántartása és az ennek megfelelő információ 
szükséglet kialakítása a kormány hadiipari szervei és a vezérkar közös munká
ját igényli. 

A mozgósítás esetén igénybe vehető anyagi-technikai eszközkészlet, gyár
tási és javítási kapacitás nyilvántartása szintén a fenti elvek szerint történhet, 
a HM és a VKF nómenklatúrájába tartozó anyagok vonatkozásában ez termé
szetesen a vezérkar feladata, azonban ennek részletei megoszthatók a hadmű
veleti hadtáp és a népgazdaság vezető szervei között. 

Az információ rendszert azonban mindenképpen úgy kell felépíteni, hogy 
szükség esetén a vezérkar a szükséges részletesebb információkhoz is hozzájut
hasson. A népgazdaság lehetőségeinek ilyen nyilvántartása azt is lehetővé teszi, 
hogy azok szükséges fejlesztésére a HM megfelelő előterjesztéseket készíthessen 
elő. 

A vezérkar információ rendszerének ilyen kialakítása feltételezi az infor
mációs normák létrehozását és azok állandó karbantartását. Nyilvánvaló, hogy 
az egységek és magasabbegységek anyagi-technikai készletei harci napokban 
történő kifejezése csak a hadászati vezetés által lehetséges, mert csak ott egye
sül szervezeti egységben a hadműveleti, szervezési és anyagi-technikai vezetés. 



Ezek a normák viszont a hadműveletek állandóan változó igényei szerint 
módosulhatnak. 

Ugyanez vonatkozik a csapat-seregtest-hadászati hadtáp javító kapacitás 
normatíváinak kialakítására is. 

Közelítő példával élve, a határbiztosítási feladatra kijelölt seregtest egé
szen más anyagi-technikai biztosítást igényel, mint egy olyan seregtest, amely 
korszerű támadó hadműveletekre van felkészítve. Az ilyen jellegű kérdések 
eldöntésére csak a hadászati vezetés és annak tervező szerve, a vezérkar képes. 

* 
Nagy vonalakban ezekben foglalhattuk össze nézeteinket a vezérkar és a 

hadászati hadtáp anyagi-technikai információrendszeréről. 

Melléklet: 
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r. sz. Anyagi-technikai 1. változat. 
2. sz. Anyagi-technikai 2. változat. 

(A folyóirat végén találhatók.) 




