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Már három év telt el, hogy az EFE megszabására az MN REV A Intézet 
és HTP REV A o. egy kijelölt munkacsoportja -az MNHF-ség által jóvá
hagyott követelményrendszer alapján - MINSZK-32 ESZG-re elkészített a had
tápbiztositási feladatok tervezési munikáinalk megkönnyítésére egy komplex
programot. 

A komplex-program segítségével döntéselökészitési változatok készíthetők: 

- a hadművelet nagybani anyagi biztosítási tervelt ez; 
- az egyes hadműveleti napok részletes anyagi biztosítási tervéhez; 
- a napi részletes anyagi utánszállítási terv összeállításához. 

A program-változatok készítésének igen széles körére lett felkészítve. Egy
szerű szerkezetű, rövid „feladat-megszabó lapok" kitöltés·ével lehet kijelölni 
a kívánt - a hadműveleti, hadszíntéri és egyéb körü1rnényeknek ;leginkább meg
felelő - változatot. Eszerint meg lehet adni, hogy az adott tervváltozatoknál: 

- milyen fogyasztási norma „típusokkal" számoljunk; 
- mekkora legyen az anyagi ·készletek nem csőkkenthetö szintje; 
- -az anyagi készletek egy javadalmazását milyen módon keH meghatá-

rozni; 
a veszteségek milyen szintjét vegyűk figyelembe; 

- az alárendeltek es2)közei bevonhatóságána1k mértékét; 
- a rakodás és menet végrehajtását befolyásoló tényezőket; 

a kiszállítások viszony Latainak jellegét; 
- az ercdménytáblázatok forma-változatát és feliratkozásának nyelvét stb. 

Összességében a programkomplexum javárra oly,an előnyök fohatók, mint: 

- a törzsek manuális tervezéssel történő leterhelés-ének csökkentése mellet'! 
a döntéselőkészítés színvonalának javulása - a megfelelő tervváltozatok kivá
lasztása útján; 

- a számítógépes hadtápbiztosítási adattár aiktuális értékei birtokában 
a döntéshez szükséges különböző információk gyors előkeresési lehetősége; 

- az eredménytáblázatok többnyelvüségének biztosításán keresztül a nem
zetközi gyakorlatokon való egyértelmű a'lkalmazás lehetősége. 
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Az összesen tíz önálló - ugyanakkor egymáshoz csatlakoztatható - prog
ramból álló komplex-feladat az 1973 végén Budapesten rendezett program
cserén ismertetésre és bemutatásra kerü1t. A baráti országok képviselői előtt 
nagy érdclcl.ődést kelrtett és jelentős sikert aratott. Ennek alapján va'lamennyi 
kuldöttség kérte a teljes programdokumentáció mielőbbi rendelkezésre bocsá
tását. 

A baráti hadseregeknek való megküldéssel egy időben - 1974 elején -
az MNHF-s·égnek, az MN 5232 alakufatna'k (valiamint a ki1képzési célokból 
a ZMKA-na·k) is rendelkezésre bocsátotta a REV A Szolgálat a dokumentá
ciókat. 

Mindezek ellenére a programoikat az elmúllrt HDS gyakorlatokra nem 
a~kalmazták, melyben szerepet játszottak feldolgozási nehézségek is. Ez a tény 
tette indokolttá és egyben szükségessé megvizsgálni, milyen feltételek biztosí
tásán 'keresztül valósítható meg ezen - egyébként minden illetékes álrtal el
ismerten - alapvető jelentőségű hadtápbiztosítási komplex-program rendszerbe 
állítása és hatékony alkalmazása. 

A bevezetés biztosítása és a további hatékony alkalmazás három tényező 
egyidejű teljesítésén keresztül érhető el. Ezek: 

- a komplex-foladiatnak az illetékesek részéről a vonatkozó métt-ékben 
való megismerése; 

- az egyes programoknak a törzsmun:kába való beillesztési feltételeinek 
a megteremtése; 

- a számítógépes hadtápbiztosítási adattár életre keltése és folyamatos fel
újítása. 

1. A komplex-feladat megismerése 

Minden további feltétel teljesítése céltahnná válna, ha - kezdő .feltétel
ként - nem teljesülne, •hogy minden, a feladat bevezetésében, alkalmazásában 
érintett szev, a rá érvényes vonatkozásokban, a szükséges mennyiségben meg
ismerje annak tartalmát, és alkaLmazási lehetőségeit. 

Szerintünk a megismerés, feldolgozás terjedelme és mértéke az alábbiak
ban fejez,hető ki: 

Érintett _ _l\i_NH~.:_~ MN 5232 
ZMKA szerv kat. Feldol- vez. száll. 

gozás hdm.o. REVAo. hdm.o. htp. tö. 
területe tsz. szolg. 

Tartalmi 
1 

3 5 

1 

4 2 
1 

4 5 

Alkalmazás-
1 technikai 2 4 

1 
4 1 4 4 

1 1 

1 

Feldolgozás-
1 

1 

1 
' technikai - 1 

2 1 2 - 1 1 
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aihol az egyes feldolgozás mélységének mértékeként szerepel: 

1 átte!kintésében, 
2 alapvetően, 
3 rtészleteiben, 
4 készségszintjén, 
5 toválbbfejlesztés lehetőségének szintjén megismerni. 

Ezen téma,feldolgozási tevékenység végrehajtásához várhatóan a követ
kező időmennyiségekre van szűkség, munknapokban: 

A feldolg. mélységi 
szintje 

1 

L 2. 3. 

1 

4. 5. 
A feldol-
gozás területe 

Tartalmi 
1 

2 
1 

4 8 12 1 20 
1 

Alk.techn. 1 ! 3 5 8 1 

Feldolgozás-technikai 
1 

1 1 2 
1 

3 6 
1 

A komplex-feladat kijelölt terj,edelmű és mélységű megismerése az érintett 
szervek vonarkozásában minimálisan 1 fő résziére szükséges. Természetesen az 
1-1 fő csak a bevezetés feltételét adja, de nem biztosítja a rendszerben való 
tartós és hatékony alkalmazást. 

A megismerés érdekében való feldolgozás módszertanilag igényli: 

- a programdoikumcntáció tanulmányozását; 
- az érintettek elméleti foglalkozásokon való együttes „alka'lmazói tapasz-

talatának" ki.alakítását; 
- a programokat készítőkkel - a szükséges terjedelemben - lefolytatott 

konzultáciökat; 
- számítógépes kfsérleti futtatások elvégzését, az eredmények elemzését. 

2. A törzsmunkába való beillesztés lehetőségei 

A hadtáptörzs a program-komplexum bármely elemét csaik. akkor tudja 
alkalmazni, ha az ESZG által - a feladatmegszabás alapján - készített döntés
előkészítési credménytáblázatok a törzs települési helyén, a törzsmunka folya
mata által megkövetelt időpontban rendelkezésre állnak. Stacionáris ESZG ese
tén czérit csak adatátviteli berendezés aI1kalmazásával, a -tö. mun1kahely,én (annak 
közelében) széles lapkiíróra való megjelenítés útján tudju'k az előbbi feltétek 
teljesíteni. A problémát egy MINSZK-32 ESZG-hez csatbkozó KACSANYEC 
adatátviteli berendezés várhatóan maradékta:lanu'l megoldaná. 

Ezen adatátviteli lchetóség bimosításának elmaradása esetén a komplex
feladatot szükséges lenne átprogramozni a HDS-nél renddkezésre álló ESZG
típusra. 
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Az átprogramozás végrehajtható lenne a jelenlegi dokumentációban rögzí
tett követelményrendszer - s ennek megfelelően matematikai model'l - válto
zatlanul hagyásával, vagy annak a felismert lehetőségek szerinti esetleges kor
szerűsítésével. 

A korszerűsítés esetén - az eddig kezelt összefüggéseken túl - figyelembe 
lehetne még venni: 

- adott szállítástervezési ciklusban több forduló azonos vagy eltérő vi
szonylatban való szervezésének lehetőségét; 

- a helyzet gyors és éles változásának bekövetkezésekor a - korábbi prog
ram által javasolt rend szerint - már „menet közben" levő szállítóoszlopok 
megváltozott körülmények közötti legcé'lszerübb „átprogramozását". 

A kurszerüsitéshez szükséges matematikai apparátus a ·szerző időközbeni 

kutatási eredményei alapján már rendelkezésre áll. 

3. A számítógépes hadtápbiztosítás-adattár létrehozása 

Ma már nem fér kétség ahhoz, hogy a törzsmunka egyes tevékenységeinek 
automatizálásánál az adatbankra épülő komplex-programok alkalmazását kell 
minden szempontból a haladónak tekintenünk. 

Az adatbankok - különösen annak adat'kezelési rendszerének - létrehozása 
igen összetett, munkaigényes fek1dat, jól felkészült, viszonylag nagy létszámú 
kutatóc·soport néhány ·éves, lelkiismeretes tevékenységét igényli. Ezért az adat
bank mindenképpen még csak a jövőé. 

Egyelőre szllkségszerüen meg kell elégednünk - néhány !kisebb kezelő 
program felhasználásán keresztül működtethető - adattárak alkalmazásával. 
Enneik is megvannak a feltételei. 

Jelen komplex-feladatnál nevezetesen: 

- rki kell alakítani 'az állandó adatként kezelendő „normatáblázatokat''; 
- el kell végezni az adattár mágnesszalagolkra való rögzítését; 
- gondoskodni kell az adattár szükség szerinti „k,airbantartásáról". 

3.1. A normatáblázatok kialakítása 

Jelentős elméleti megalapozás birtokában választható csak meg: 

- a fogyasztások vektorai; 
- a nem csökkenthető készletszintek vektorai; 
- a veszteségvektorok. 

Ezen normavdktorokat úgy célszerű kialakítani, hogy külön-kii'lön norma
vektort képezzünk az egyes - a normát - befolyásoló tényezők eltérő értékei 
szerint. 

Így pl. a lőszerfelhasználás mértékére (normájára) befolyást gyakorol: 

- a hadműveleti (harcászati) tevékenység jellege (támadás, védelem, talál
kozó ütközet, üldözés ... ) ; 

- az e11enség jellege, összetétele (gyalogos, páncélgránátos, páncélos, hegyi
vadász ... ); 

- a rendelkezésre álló tömegpusztító es:z,közök fajtái, azon minősége és 
mennyisége; 
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- a saját csapatok erőinek és eszközeinek viszonya (mennyiség és minőség 
szerint) az ellenséghez képest; 

- a légi támogatás mértéke; 
- a hadszíntér (terep) jeHege, az időjárási viszonyok, az évszak; 
- a felderítés megbízhatósága; 
- a tűzvezetés hatékonysága; 

a kezelő személyzet kiképzettsége. 

Természetesen ezen befolyásoló tényezők valamennyiének együttes figye
lembevételével nem lehet normatáblázatot szerkeszteni. Hiszen, ha minden té
nyező csak három értéket vehetne fel, akkor is 39=20 OOO normave.ktort kel
lene „szabványosítani", ami nyilvánvalóan lehetetlen. Meg kell keresni azt 
a 3-4 tényezőt, amely döntően meghatározza - jelen példa szerint - a fogyasztás 
értékét. A ·későbbiekben nyilvánvalóan - a tapasztalatok birtokában - a már 
rendszeresített normatáblázatok karbantartásra, állandó Hnomításra szorulnak. 

3.2. Az adattár felfektetése, karbantartása 

El keU végezni a - programdokumentációban rés2lletezettek szerint - az 
állandó és az aktuális adattömböknek mágnessz.alagolua való rögzítését. 

Az állandó adatokat - azok értékének esetleges hosszú távú változatlan
sága esetén - évenként szükséges másik mágnesszaliag{ok)ra „átjátszani" az 
információáramlás elkerülése érdekében. 

Az aktuális adatok. karbantartása azt kívánja, hogy a szervezetek össze
tételében, vagy valamely szervezetnél bármely mennyiségi értékben (létszám, 
fegyverzet, harci technikai es.zzköz, gépjármű, anyag ... ) változás következik 
be, végre tkeM hajtani - a megfelelő programok alkalmazásával - az érintett 
információs tömbök szerkezeti módosítását (modifikálását), illetve aktualizá
lását. 

A felsorolt tényezők - mint elengeclhetetlen feltételek - figyelembevételét, 
illetve teljesítését tartjuk szükségesnek teljesíteni annak érdekében, hogy ezen 
jelentős problémakomplexumot kezelő ESZG-es programcsomag a HDS had
táptörzsénél bevezetésre és hatékony alkalmazásra 'kerülhessen. 
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