
Az okodémioi szómító9épes oktotós korszerűsítése

Bősze Tamósszózados és d,r. Szenes Zoltán alezredes,
a had tud o mán lJ kand,íd,ótu s {r

Az akadémiai oktatás 198?. Szeptemberétőü új, modernizált progra_
mok alapján folyik*. A korszerűsített képzés bevezetése nen-r jelenti aá,
hogy az oktatásfejlesztési munkákat abbahágytuk. s csak a jeient szo]_
gáljuk, elfeledkezünk a jövőról. Különös€n akkor nem. ha az oktatás
napi problémái szűk keresztmetszetei, végzett hallgatóink beVálási gond-
jai nap mint nap felhíVják a figyéimet arra, hogy reform értókű és erejü
modernizációIól csak a}<kor beszé]hetünk, ha az új tematikai programok
bevezetése mellett gyökeresen megújitjuk oktatásunk módszertanát is.
Ehhez pedig eiengedh€ietlen a képzé§ számitást€chnikai,,sávjának" fel-
mérése, átgondolása, bővitóse és ered,ményességének Iényeges javítása,
Különösen fontos ez alikor, amikor a gyakor]at részéról kedvezótlen Visz-
szacsatolá§okat kapunk, anlkor magurlk is tapasztdljLnk, hogy a parancs-
nok hadtáphelyettesek, hadtáptisztek - volt hallgatóink - nehezen bir-
kóznak meg e területen a kor kóvete]ményeivel, A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a számítástechnikai eszközök felhasználása, érdemi munkába
\raló bekapcsolása s€m a követelrnényeket és igényeket, sem a lehetósé-
geket nern éri el,

Ennek okai történetesen rendkivül ös§zetettek. Cikkünkben a hely-
zet kialakulásának az akadémiai dhatásban rejlö gyökoreiról, feleióssé-
géről, a továbblépés lehetó§égeiról és feltéte}rendszeréról szeretnénk szól-
ni. Helyzetfeltárásunk ré§ze anilak a munkának, aíni a Hadtáp Tudo-
mányos Tanác§ Számítástechnikai Bizott§ága e téren ebben az évben el-
kezdett.

A szómítógépes ohtatós helazete pz ahad,éilióll

A zrínyi Miklós Katona,i Akadémia haügatói - képze§ük három éve
§orán - két félév alatt 108 óra számítástechnikai i§meretet kapna]k a
REVA Tanszák okóatóitól. A tantárgy kollo,kviurnmal zárul és felöleli a
vezetés informácioe rendszerén és a háloszerkesztés€n k€r€sztűI a prog-
ramozói a:lapismer€tdket. A tantárgyra fordított idó az ó§§zképzés 3,3%_

' Lásd: dr. szenes zoltán alezredes: A korszerúsített akadémiai képzé§.
Hadtápbizto§ítás, l98?. 1. szám.
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át teszi ki és ezalatt a hállgatók aiapvetóen megtanulják programozni a

coMMoDoRF_64 tipusú számítógépet. E kurzus után a hadtápsza{<os
haugatók a hadtápgazdált<odás tantárgy keretében 28 órás szakmai szá-
mítógépes fetjkeszítest kapna,k, arnely képze§ most már egaértelíLűe,L a
CSSZR-ek progfamjá szolgáltatásain€]k értelinezésére, fetrhasználásá,ra

irányuil. El,ínéleti foglalkozáso,k keretében ism€rik meg a vT-20 típu§ú
gépekkel szervezett csszR-ek feiépítését, a prograTnrendszer iőbb szol_

iáItatásait, az ogyéb eredménytablók értelm€zését §tb. Ezt követóen 6-12
órában egy mrlködő CSSZR-néI t€tt látogatá|s során szerezngk ,,gyakor_
lati" ismereteket a géppel, a rendszelrel és a CSSZR-eI kapcsolatban,
Mindezt COMMODORE_64 aüapismergtek birtokában.

Könnyen belátható, hogy ez így kevés! Különösen kevés akkor, ha
jelezzük, hogy a csa,patoknál megkezdódött az IBM kornpatibilis profesz-
izionális szemrirlyi számitógépekbóI (PC) épíieit hálózatok és az azokon
lutó csszB programdk felépítese. Ezzel párhuzamosan a seregtest é§

hadte§t hadtápvezetési pontokon szintén ilyen e§zközij,lr és számvetési
programok kerülnek rendszerbe. A hallgaók ez utóbbiakra vonat,kozóan

ieteiteg - a tematilká,ban rögzítetten - semmiJéle biképzést nem kap,
nako. Ezeket figyelembe véve már érthetónek tűnik, hogy a végzett hall-
Eatók miért nem tudnak kelló szaftértelemmel é§ gyakorlatiassá,ggal kö-

'ielíteni a CSSZR-gkhez és miért nem tudják kezelni, alkalmezni a had-
tápbiztosítási prograrrnokat- Az el§őd]eges megáülapításunk, hogy a ki-
ala]kult helyzetért a tanintézeti képzes is felelős, látszólag helytá,lló. Rész-
letesebben vizsgálva a körütményeket azonban összetettebb és drnaat-
tabb kép bontakozik ki. Az. ajkadémián 1983-84. években még javában
a PTK-l0g6 típusú píogídnlozható zsebszőmológép kezelése vo],t az ok-
tatás tárgya, mive1 csak ezelrkel az eszltözökkel Tendelkezett a tanintézet.
Ugyana]kkor a csapatoknál már a VT-20 rend§zerek múködtsk. A Itradtáp
Tánszék a csapatoknál jelenleg rendszere§íés alatt álIó eszközzel most
sern rendelkezik, tehát a helyzet most sem jobb, §lint néhány éWeI ezelőtt,

Ha szoftver oldalról közelítjük a problémát, hasonló nehéz§égeldlrel
találjuk magunlrat szetnben. Bár a hadtápgazdálkodás keretében külön
kurzus foglalkozik a gazdá)ltodás elemzésével, ezdk oktatása ma is ma-
nuálisan elvógzett számításokon alapul. Nincsenek ugyanis a jelenlegi
gazdálkodási rendszerrben olyan kidolgozott gazdálkodási-€lemzési meto_

, áltat o. programrendszerek, amelyek a hadtápfőnök (§zolgáIatiág-íőnök)
számára igazi támpontot nFijtanának a dönté§hozatalhoz. Hasonló a

helyzet a harc (hadEtúvelet) hadtápbiztosítása tervezésének eépi tá,rnoga-

tása és annak oürlatása tekintetében i§.

A fenti alapprdblémák es nehézdegdlr íelisúnerés€ folytán tan§zé-
künk - az akadémia es az MN IrFCSF-ség táünogatásával - egg hosszú
tfu)ú, koicepciózus, a korábbi e§ a jelenlegi gya,korlattol eltéró új kövB,
telményrenctszert és számítiistechnikai oktatási programot dolgozott ki.
Enn€k során abból indultunk ki, h€y a leend6 parancsnok hadtáphe,

*. A telie§§ég kedvért megjelyezzülr, ho8y 9z IBM számitógép o|t!!ás.
íakultatíve, a-h8lrlg8tói tudoínáílyb ki'fökbeút fqlyik. Ez azonban ca&k a hallga-
tók ki§ hány8dát é!i,tlti.
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lyetteseket, vezetó hadtápii§ztéket olyan i§meretek birtokába ke1l juttat-
ni, anely isrneretek megfel€lndk,a mai igényeknek, s egyben a közeli és
távoli jövő kihívá§ainak is eleg€t tesznek.

Az lij kővetelnéngrenÁszet és p,z 1ii,képzégi koncepció

Az új rendszer kidolgozása §orán azt teldntettük vezérlő elvnek, hogy
a jövóben olyan akqdémiai (€yetemi) végzettsegú hadtápti§ztekre l€sz
szülrség, a,ki mtindennapi munkája során a vezetói, a dönte§előlészítői te.
vékenységében a Legternészetesebb móilon lesz képes hasznáüni a számí-
tástechnikai e§zközóket és ezek útján az általuk nyiijtott szolgáltatásokat.

Ez az igéng a,zon köuetelménaekből Jakad, n,Lela azeíint g, parancsnok
hailtdpheluettes :

1. legyen képes a gazdál'kodá§i dönté§ekhez szükséges adatoj§at a

csszR adatbázisához (gepi 6zkőzÁhez') csatlakozó murikaállomásról ter-
mináIról) elérni, lehivni. elemezni;

2. ismerje a CSSZR - vagy annak megielelő §zervezet - teljes ka,p_

csolati rendszerét a szolgálati ágaklral, legyen képes irányítani az egész
gazdálkodási rendszert;

3, a készség szintjén tudja kezelni es használni a harc (had,múvelet)
hadtápbiztosításárrak tervezesét segítő eszközöket és programrendszere-
Iíet. Dl€ondolásának és elhatározásának kialakításához és okmányolásá-
hoz szé]eskörűen ha§ználja fe1 a gépi esuközöket.

Ezen követelmények .azonban kankrét e|\.ber-gép kapcsolatot Eé,
nyelnek, feltételezn€k, § kii]ktatnák, illetve csiiü(kentenék a száínítástech-
nikai szakemberek gépkezelói, operátori tevékeny§é€re történő alkarlna_
zását.

A felvázolt követe]mények annak §zámbavétetével íogalmazódtark
meg, hogy a leendő hadtáphelyetteseknek milyen feladatokat kell ellát-
ni a jövóben. Ezek közül rteluóny - a köDetelrnéngek megtogalmnzósőtwk
ma,ggorúzatóul szolgóló - lelad,atkör eúLlítésre éíd,enes,

- A dinamikusan vá]rtozó és az új gazdálkodrici követelményeknek
m€f€leló napi gazdálkodási-irányítási, szervezési íeladatok hatekony vég-
rehajtásához elemzett é§ elemezhetö adatok, pontos piaci informáciok
szíi[<ségesek.

- A gazdálkodá§i folyamatok rendszeres elemzése csak olyan muta-
tók révén lehet§€ge§, amely€k n6prakészeD tükrözik a gazdálkodás hely-
zetét, tendenciáit.

- A napi ellátás irányítása, vezeté§e és az ezze| kapcsolatos gazda-
sági múveletek indítása, o}nnányolá§a egyre int$ibb csak gépi eszközök-
kel oldható meg.

- A gyakorlato;k tervezése, kótts€ optima,lizálá§a modern techni-
kai eszközöket és programokat igényel,

- A háborús alkalhnazá§ bonyoluqtságB, az idó rövidsége, a növek-
v6 f€ladstok új kihívást j€lenten€k a hadtápbiztosítás j€l€nlegi tervezési
és szervezéBi gy8i[orlrata száínára.
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A fel§orolt feladatkörök mindegyikónek végzése §orán megitélésün]k
szeíi\t elkeTülhetetlen az, hoga a hadtdpti\zteh napi teuékenaségük so-
íáfu önóllóan hasznáLjanak, alkclíwzzanak szőlíLítóstechnikai eszközöket
és progranokat. Ennek feltétele az, hogy a szakmai képzésük során ké-
pe§ek legyenek elsajátítani ezeket az í§mereteket. HangsúIyozni kiváD-
jvk a szakrnai képzés keretében törtéfuő elsajőtí,tós szükségességét, tehá1
annak a jelenlegi gyakorlatn€,k a iolyamatos leépítését, majd megszünte-
té§ét, hogy az akadérnia haülgatói ezdkkél önálló tantángy keretében, a
gyakorlati alka]lnazástó] elszakitva isrnerkedjenek meg,

Ennek meglelelóen tervezzük a számítástechnikai felkészítés integ-
rálását a szakmai tantárgya]k hadtápgazdálkodás, hadtáp munka- és üzem-
szervezé§, katonai közle'kedés és §zállítás, törzsek íelkészitese és hadtáp-
bizto§itás) keretében,

A számítógépes támogatású szakmai oktatáshoz az alapokat a REVA
Tanszók nyújtaná, arrrel,lyel már megegyezé§ünk van arról, hogy az elsó
éves hal}gatóink részére - a hadtápigenyeknek megfelelően - IBM PC
általános és gépkezelői ismerete,ket oktatna. A szalkmai szánrítógépes ok-
tatás alapvető módszere pedig az lehetne, ha az alkadémiiin is oktathat-
náDrk, alkalrnazhatnánk a csapatoknál már müködő programrendszer€-
ket. A már alkalmazott. ,,bejáratott" progr3mok íelhasználása mellett
fontos lenne az is, hogy a fejlesztés és kidoigozás aiatt áiló programrend-
szerek, technikai eszközök is helyet kapjanak az oktatásban. Csak így
érhetó el az a kivánalorn, hogy leendő szakembereinket ne csak a máru,k,
hanern a holnapnak is fel]készítsiik

Megítélésünk szerint c§ak egy i,Igen rendszerű oktatós szüntethetné
meg a szakmai és a szómí,tóstechrlik&i isíneretek m4 még n-Leglevő elkiilö-
nülését A hallgatók és az aktív hadtj,ptisztek tudatában (€§ sajnos gyakor-
latában is) é§ csak az ilyen módon felkészített szakemberek lehetnek képe-
s€k a drága és nagy áldozatok árán rendszeresített eszközök hatékony
és a hadtápszolgálat érdekének m€felelő használatára. Bármilyen to-
vábbi fejlesztési kis€rlet a szárnvitetri tevélrenység gépesíté§e területén
csak a iikor lesz ered.ményes, ha a gazdálkodá§i szabályozásorkat alkotótól,
a feladat megfogalrnazásán é§ a programkészítón keresztül a felha§z-
náióig ninden éíintett szelnélu eglséges rend,szerbefl gofl.d,olkoilik, a tis?-
tában vqn azzal, hogy végsó soron a hstekonya b alkalmAzá§ a felhasz-
náló hadLipti§zt képz€tt§egének m€felelóen realizálódik. Ha nem sikerü
elérni azt, hogy a hadtápti§zt a gazdálkodágt érintó dönt€shez szükséges
adatokat képes legyen önálrlóan a saját munilíaterünináljár& lo}tívni, s azo-
kat élprogramolk §egítségév€l dlemezni, ,,ínanipulálni", adüg s szární-
tó8éppel euátott szárnviteli ré§zl€el§ csak re8isztrálni és a gBzdálkodási,
teTv€zesi stb. folyarnatok eredTnényeit kinyomtatni lesznek képesek.

Egy ilyen rendszerú és §zemléletú oktatá§ bevezetéséne& azoniban
larnlu - szubjektív é§ objektív tényezőket áDó - leltéte'rend.szete \lan:.

Eó§zör a szennélyi f dlét€lrend§z€rról, áz olktatói,l€r f€lkÉ§/ütségE-
ről szóluflli. Iátszóla8 egyszerűbb a feládat: a tanáro&at m€g kel1 tanit8ni
a sz&nító8épe§ oktatás v€gr€hajtására. A valóságbaD azonhn ennel sza.
Ie§obö körb€n sziib€es viz§gá|ni a szeméM í€ltetelok törét, Ab[toz
ugyaDi§, hogy keü6en feltészüt tanáf o&taülras§a példá,ul A gazdálkodás
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elemzóse - vagy A gazdálkodás tervezése című tantárgy kurzus kereté_
ben az elemzés, llletve a tervezés számitógépes támogatásának rendjét.
ahhoz elóször is olyan rendszer keiiene, amely ténylegesen elvégez ilyen_
iajia elemzésdket, számitásokat. Ilyen pedig jelenleg nincs! Nincs, mert
mint a rendszerépítók, a f elaal,atmegf ogalmazók hangsúlyozzák. ilyen jel-
legű elemzé§i metodikák szabályzatainkban csark törekvések, illelve kez-
detleges formákban vannark csak jelen,

A békegazdálkodás tervezésén€k, vezetésének, elemzé§éndk számí_
tástechni]kai támog]atását tehát onnan kellene k€zd€ni. hogy a gazdálkodást
irányító felső szintű vezető szervekndl kelló számú é§ megbízható elem-
zési módszer mateínati]kai modelljét és összefüggés-rendszerét kel,Iene ki-
dolgozni, Ezek alapján meghatározhatóak lennének azok az adatkörirk,
amelyeknek gyűjtése szükséges lenne a gazdálkodáE különböző §zintjein.
Mindezek a csapatcllr számviteli részlegeinél mú]ködó programrend§zerbe
épílve nlegtetelfuterlék az oktatős ggahorlati, bázisót. Ennerk megléte ese_
tén dónté§t ke}lene hozni arra Vonatkozóan, hogy az elemzést - mint
tevékenységet - a gazdálkodást vezető, irányító szolgá],ati személynek
milyen módoít kell elvégeznie. Kezdetben ezek a műveletek a §zámviteli
részlegeknól is fdlyhatnának, perspdktívában azonban oz lenne kb)órltl,tos,
ha a múVeleteket az adott Vezetó végezné a §zámviteli r€§zleg adatbá"i-
sához kapcsolt munkaállomáson, Ennek a dönté§nek a reál,i§ meghozata-
lához - és fólént a megvalosításhoz - úgy keu elökészíteni az oktatási
rend§zert, hogy az önálló dl€rnzé§i t€véik€ny§ég elrendel,ésének idópont-
jára már olyan hadtáptisztek legyenek a végrehajtó tagozatrban, akiür

- ha a konkrét rendsz€r kezelé§ére nem i§, de annak lényegére vonat-
kozó - elméleti é§ gyakorlati i§meretdkk€l rende]rkezzenék. Ez azt igény-
li - é§ itt kanyarodunk vissza az oktató állományhoz -, hogy a tanárok
má,r a bevezetés és akailmazábavétdl elótt a tjemában felkészűltek legye-
nek és oktatni tudják a kezelésüket, gyakorlatban való alkalmazásukat.

Nyilvánvaló az, hogy ennelr a feltételngk ,a tanári állomány akkor
lesz képes megíelelni, ha egyrészt a pet§pektívikusan aüialmazásra ter-
vezett §zámítá§teohnikai eszközijlk (IBM kompatirbi}i§ személyi §zámíto-
gépek) kezelését róvid idón belijl elsajótitja, másrázt, ha a prograrníej-
le§ztést, sót az a^ m€{.e]l.őző feladatínegfogalmazás folya,Inatát rend§ze-
resen kóvetve alra tuilatosan Jelkészül.

A békegazdátkodás vezeté§ének számítá§teohnikai támogatá§ával fog-
larlkozó oktatói állomány feu<észítesi folyamatához h,asonlóan élszeiü a
harc (hadmúvelet) hadtápbiztosítását oktató tanárok fe]készítése is. Eh-
hez azonban _ akárcsak a gazdál&odá§nál - sziilhégesek lennénék olyan
,,hábmr!s" prograndk, anyagok, amit oktatnli lehetne,

Báf nepjainkban létezn€k kiilönífél€ e§zközökön küönfél€ számveté-
§, tervezéBt támo€ato proglaínok, ezekb€n azonban nincs egy§ég€§§ég,
§ót tartalmukat, filozóliájukat, gyakorlaüan v8ió alkalnazá§i tapa§zta-
lataiket tebntv€ ellentmondások figyelhetók m€g. A jelenlegi rend§zer-
éprt&ek néakűözní léngtelenek az MN €gé§zére érvÉny€sen elrendelt tar-
t8lmi e§ lorirtai kifuete]mény€k€t, péidÁul a hadtápbiztosítási terv vr
mttozásában, de emüthetnénk elúéró normákat is, amelyek száryweések
alapjául szotsá,lJbk Errnet kii,yetkeáéb€n _ e8y lih8it elfillozva - ,,arhány
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}ráz, annyi §zokás" - hdlyzet vázolható íel. Oktatá§ba vinni felelósség-
gel azonÜan csalk m€galapozott számvetési metodikákon és normákon ala-

f,uló egyseges es vertikálisan is kompatiibili§ rend§zereket szabad,

A személyi íeltételek ilyen átfogó viz§gáIata után tekintsük át a ja-

vasult oktatÁi rendszer és képzettségi követelményrend§z€r megvaló_

sításának gépi íeltételeit. Ez a témal<ör két fonto§ követelrnény deklará-
lá§ávai körülírható,

Az elsó követelrnény az, hogy - mivel az IBM kompatibitris sz€Tné-

lyi számítógépdket a viiág nagy gyártói mint ipari _sza]bványt elfogad-

t"art - " 
n"Iaúp""oLgálato; belÚli valamennyi fejlesztés ezekr€ a gép€jkr€

irányuljon. Az-ilyen eszkózökból építhetó rendszerek képezzék a fejlesz_

te" áuóiat, továúba csatr ilyen gépek beszerzé§e legyen támogatott é§ le-

ir"t"ág"., Úa" hangsúIy an megfogalmazva viszont eze]í beszerzése tény-

l€gesen támogatott és lettetsége§ legyen.

A másik alapvetó követ€lménynek vóteményünk §zerint anna]< keli
'lennie, hogy "" 

.k"dé-i" elelni terífuészetességgel rendelkezzell dzokk,ol

i iéi "r"Űrat"t""l, 
amelyek a csapatoknál már rendszerben állnak, Ezen

iiitii teltetkniit kivanatós lenne az is, hogy a fejle§ztés alatt álló rend-

szerelk az oktatás rende]rkezésére álrljanak, a'képzesben kipróbáltassanak,

Nem szorutrhat különösebb bizonyításra az a lény, hogy,az akadémiai

oktatás nagyszerú terep€ lehetne a különféle fejleszté§ alatt áIló rendsze-

ret kipróbáiesanak. Diég arra utalni, hogy például az_ akadémiai képzés

rra"o-'e". alatt a haltga_-tdk legkevesobb 12 telje§ íe}adatot dolgoznak ki,
Ezek a fo€la],kozások - a c§apatok terhelése nélküI - lehetó§éget adná_

"uÚ.gv-Óv 
új rerldszer kipróbáláL§ira, tapa§ztaqatain,dk - a gyakoFlati

muntiÜot lrtezett bÁllgatói és az elméleti kutaList folytató oktatók ál-

tdli - iisszefo8lalására. Ennek a íejlesztói tevékeny§ég segítésén túl az

a gyakortrati ha]szna is meglenne, hogy a csapatokhoz kikerülő hadtáptisz-
teÉa rendszerbe Iépó új esdközök és programok íogadóképes partnereivé
vál]batnak,

Ehhez azorr]ban - a három-négy 10-15 fós hallgatói o§áályt alapu]

véve - a Hadtáp Tan§zéken ]egalább 3-6 db korszerú §zámítástechnikai
eszközrrek és egy kornplett számítástechni,kai programrendszernek kellene
rrendd],kezesre ál ni,

Az oktatáshoz sziiks€e§ pr€ramok biztosíiása érdekében élszerú-
nek látszik a küönbözó felha§ználói szinteken rnár íLegleDő progtamok
összegaűitése, hasznd'Ifituk ta.pasztal,@tabwk elemzése, majd, az arra al-
tcatűő programok oktatísba üitele. E feladatok elvégzése során tanszé
künk -- az edü,giekhez trasonióan - fődrént a Hadtáp Rendszerszervezó
(b Aalatf€lddlgozó Központ munlratársaira kívá,n támasz]íodni,

céljaink m€gvalo§itásfua nég! iitenből ál\ó í€ladattervet állítottunk
össze. Áz L és II. üt€m - aEnelynek megvaló§ítá§a 1989, és 1990, évek
leladat8 - elsósorban a gépi es progranfeltételek m€teremtéset, vaüa_

mint az oktatói kar fdlHszíését, a III. üt€ltt (1991_1993,) az új tülanya-
golk é§ módszertan kiddtgozását és kipróbálá§át, Eí8 a tv, üt€(n (1993-
Íggs.) 

"" 
új képzési szisztéma bevezetését és ,,b€járatását" irányozza eló,

l
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Az első eíedJnénaek

A tanrr]Imány befejezésekónt utalni kívánunk alra, hogy a felvázolt
íeladatok végrehajtása - feltehetóen az érintettek véleményének össze-
csengé§e kö,,,ctkeztében - gyakor,latilag már megkezdódött, Az MN
HFCSF-ség nem kis áldozat árán a ZMKA Hadtáp Tanszéke részére az
ellnútt két éDben jelentős összegeket juttatott, amelyekkel lehetővé vá}t
korszerű számítógépek be§zerzése. Ennek köszönhetóen már három ok-
tató képessé vált ezen eszközök kezelésére, több halilgató szakdolgozat,
évfolyamdolgozat, illetve hallgatói pályamunka témájáu1 választott szá-
mjtástechnikai vonzású kérdéseket, oktatás tárgyát képezik egyes köz-
lekedési, szállitási témájú pIogramok. Mind jelentósebb az igény a ha,llga-
tók részéról a gépek használatba vételére a munkák során.

A tanszék vezetése lépéssket, tett a képzés korszerűsitése terén, mely-
nek eredményelként az 19BB é\./ben indított osztály hallgatói - az aka-
démián először és egyedülá]lóan - mdr IBM kompatíbilis szdmítógép
kezeléséú tanulják,

Remény van arra, hogy - ha az MN HFcSF-ségi támogatás a jdv
ben is megmanad - 2-3 óven belüL1 olyan oktatástechnikai bázis jön
létre az akadémián, amely alapját képezheti a korábbiakban ismertetett
oktatási szisZtéma megValósitásának.

Meggyőződésünk, hogy a javaso,lt - és már megkezdett - úton jár-
va a közeli jöVóben szolgáüatot teljesítő tisztjeilk a szakmájukban ha_
tékonyan, az MN hadtápszolgálata hasznára váló módon képesek lesz-
nek széles körben alkalmazni a számítógépeket.

Tanulmányunkba., u i"t.Otoi,i rr€""tt.ecű hadtáptisztek számítás_
technikai isrrrereteinek, íelkészültségének, alkalmazási készségének aka_
démiai oktatási Vetületeit vizsgálljuk. Szándékosan eltekintettünk a komp_
lex téma más vonatkozásainak (fői§kolai képzés, számitástechnikai esz-
kózök gyakoriatban va]ó alkar]mazásának kényszere és lehetősége, az aka-
dérniára felvételt nyert ha]lgatók számítástechnikai elóképzettsége stb.)
elemzésétól, mert úgy tartju]k, hogy mindenkinek Saját területen keJl ten_
nie á helyzet javítása, jobbitása érdekében.

MeggyóZődésünk, hogy ha komolyan Ve§szük napjaink figyelmezte-
tő jelzéseit, igényeit a számitásteohnika alkalmazása iránt, s a tudományt,
oktatást és technikát is e feladatok szolgálatáb€ állítjuk, akkor a munka
gyiimölcsét már holnap élvezni fogjutk. Ez nagyon fontos, mert - mint
ahogyan az ókori bölcsek tartják - ,,az igény valóságot szüI. A dolgok
megva]ósulásának az a kezdete, ha makacsu] rájuk gondoluítrk,"
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