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Egy csopotgyokorlot ioposztolotoi oktotói szemmel

Z sinkó J őzs eJ század,o s

A ZMKA Hádtáp tarlszék éves munkatervénok megfelelóen, össz-
hangban az oktatói állomány szakmai továbbképzége egy részének csa-
patoknál törtéílő végrehajtnisa elvével, 1989. április 24-től május 19-ig áz
MN 4419 magasabbegységnél Egerben csapatgyakorlaton vet]tem részt,
Jelen cikkben a szakrnai érdeklődésre i§ szárnottartó tapa§ztalataimat
szándékozom közreadni.

Eredetileg a feladatom a gl. dd. harcászati gyakoriatára épített had-
test hadtáp-rendszergyakorlaton hadtápiónökhelyeitesi beosztás ellátá§a
volt. A betervezett gyakoflat azonban elrharadt, ezért a rendelkezésre
álló idó és lehetóségek hasznos kihasználása érdekében egyéni munka-
terv alapján kezdtem meg kutató munkári.rat.

A terv összeáuításánál kettós célt túzteli,l ki:

- a fogadó katonai szervezet hadtáp§zolgálata tevékenységének meg-
ismerése közben feltárni az etmélet és a gyakorlaii ievékenység közötti
eltéréseket;

- felmérni az általam ké§zített és a tanulínányi inunkát támogató
száínitógépes programok al,kálmazhatóságát, adaptálási lehetőségeit és
azok esetleges korlátáit.

A magasabbegység parancsnoksága, hadtápvezetése minden tekin-
tetben tiiínogatja munkámat. Rendelkezésre bocsá,tották a sziikséges
informáeiókat, ezen túlmenően tájékoztatást kaptam - a hadtápobjek-
tumok bemutatásával egyidejúleg - a hadtápszolgálat feladatairól. A
napi leladatok végiehajtása közben lehetővé vál,t a PK. HTPH. vezetói
tevékenységének és az egyes szolgála,ti ágak §yakorlatt tevékenységéfrek
megismerése is,

A csapatok és a taniútézetek közötti kapcsolatrehd§zer fenntártása
tartálmi és módszeriani szempontból egyaránt szükséges, azt á célt ltéll
szolgálnia. hogy a felmefülő problémák felisinerése, iltegfogalmázáitá uüiti
az elméIeti múhelyekben kldolgozdtt ú/té§oldások és azok gyakoilatt al-
kálíilazása közötti eltérésék kölcsönösen korfigálva iegyenék. Á hang-
súlyt a kölcsönösségre helyezve érhető €1, hogy az elméle,t és á gyákorlat
ééítnást feltétéiezó és kieéészító rendszére ha,tékóriyabban szdlgálja a
éáirátdlr élóii á ó feládátolr eiedinényés úé§ri:hajtá§át éppúgy, miui á
iániÖtézetékberi fólyó oktátó.rreveló muhkát.
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Fentiek szellemében - első feladatként - az Altl77., i1l. a HTP/43.
sza.bályzat-tewezetekben található ellentmondásokkal és a IiTP,/43. kor-
rekciójára vonatkozó javaslatok összeállításával foglalkoáam, majd a
dandárnál folyó háborús hadtápbiztosításra való felkészítéshez szükséges
plakátok, elóadás anyagát állítottam össze. Ezeket a feladatokat a dandár
részére egyrészt a szakmai elöljáró ha,tározta meg, másrészt pedig sze-
repelnek a dandárhadtáp éve§ kiképzési tervében.

A munka során felhasználtam a tan§zéki munkaértekezleteken, az
ún. elbíráló értekezleteken kikristályosodott véleményeket, és az oktatás
során szerzett tapasztalataimat.

Terjedelmi okok miatt nem térek ki a szabályzat_tervezetekben fel-
tárt ellentmondásokra és a korrekciós javaslatokra. Az elkészített és a
dandárhadtáp szakmai elöljárójához felterjesztett anyag hangsúlyozot-
tan dandárcentrikus, kisebb mértékben taríalmaz á]talános jeuegú ja-
Vaslatokat. Mindazonáltal - mintegy kollektív konirol1 céljából - a
felterjesztett javaslatok harcászati szakcsoport szintú megvitatását ja-
vasoltam, amely mindenképpen hozzájárul a nevelő-oktató munka ered-
ményessegéhez.

A kiképzés korszerűsítésének felada,ta az MN 4419 hadtáp§zolgála-
tánál is napirendert van, ennek érdekében kialakították a hadtápkabi-
netet, amely berendezése, tartalommal való megtöltése folyamatban Van.A dandár alaprendeltetésének megfelelően a feladatok gyakorlati vég_
rehajtásának elméleti megalap ozása, az ismeretanyag feürissítése érde_
kében a levezetésre kerülő oktatrisi kérdések demonsirálása céljából pla-
kátok elkészítésében is közremúködtem. A plakátok a dd. TÖF é§ a dd.PK. HTPH követelményei alapján - a kiképzés jellegének és a részt_
vevő állomány összetételének megfelelóen - a dandár tevékenysége had-
tápbizto§ítá§i f eladatainak ös§zef üggéseiben ábrázoljri.k.

_ _ Nevezetesen: a tevékeny§ég jellegének megfelelóen - támadó, vé-
dclrni harc hadtápbizto§ítása - hogyan il],eszkedik a dandárhadtáp az
elöljáró által kialakított hadtápbiztosítási rendhez; a dandárhadtáp a!egy-
ségek - a zászlóalj ellátószakaszokat és a ZsH-ket is beleértve - kü-
lönböző működési formákban hogyan hajtják végre az elláiási, biztosítá-
si feladataikat.

^_ 
A plakátokkat ös§zhangban készítettem el az előadás anyagát is, a

,,Gl. d,andár hadtápbiztosítása támadó, iil. yédelmi harcban'' címmel.
A csapatgyakorlat számomra egyik 1egizgalmasabb feladata a szá-

mítógépe§ programok adaptálásának kérdése volt.

_ _ Már hallgatói pályafu;tásom alatt megérlelődött bennem az a gon-
dolat, hogy minden olyan tevékeny§éget, amelyet számítógéppel ei le-
het végezni, a rendelkezésre álló ún, alka]ínazói prograrnrendszirek ,,had-
táposításával" kidolgozok egy az oktatásban is e§ a gyakorlatban is egy-
aíánt használható o1yan programot, amellyel - kezdetben dandár szin-
ten - a PK. HTPH és a hadtáp szolgálatiág ,főnökök murrlráját meg le-
het gyorsítani.

E határozott szándék kialakulásában nagy szerepet játszottak a ko-
rábbiakban §zerzett - kudarcokkal tarkított - tapasztaiataim. vélemé-
nyem szerint az elvek ún. ,,aprópénzre váltása'' a kontrét helyzet kon-krét
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elemzésével érhető el. Az elemzés mellózése, vagy nagyvonalú kezelése
beláthatatlan következménnyel járhat adott esetben. Az eddigí tapaszta-
lataim szerint a gyakorlatokon, de az okta,tásban is szívesen - kényelmi
okoból, de szakínai felkészületlenségre visszavezethetóen is - mellóz-
tük a részletes, mindenre kiterjedó elemzé§t, amely a hadtápbiztosítás
feladatai tervezése, §zervezése és végrehajtása terén a sablonok úl,kalmq-
zásó,nak kéngszerzubbonaóbg zőrt bennünket, Ezzel kapcsolatban elegen-
dőnek tartom megemlíteni, hogy a külónböző fegyvernemek és szakcsa-
patok hadtápbiz,tosítása még a HTP/43. szabályzat-tervezetben is csak
,,említést nyert"..., amely mintegy sugallja, de legalábbis elősegíti a
nagyvonalúságot.

Az elemzés ónmagában is szükség§zerűen alternatívákat kíná1, s ha
ezt jól szervezett programrendszerekkel támogatjuk, akkor egyrészt reá-
lis lesz a döntéselőkészitő változatok kidolgozásának igénye, másrészt
eleget tudunk tenni annak a követelmén}.nek, hogy a helyzetben beállt
változásokra azonna1, érdemben tudjunk reagálni.

A ZMKA lladtáp tanszékén korszerú, minden igénlt kielégítő okta-
tástechnikai infrastruktúra épült ki, amely - túlzás nélkü1 á[ítom _
korlátlan lehetőségeket kínál a számítástechnikai és Videoberendezések
napi munkába való köZvetlen bevonására.

A programok kidolgozasa a Csapathadtáp adattár összeállításával,
az oktatói munkával párhuzamosan történt, amely egyúttal egyfajta be-
]épőt is jelentett számomra. Álandóan Visszatéró problémaként merüt
fel az, hogy nehéz volt meghúzni azt a határvonalat, aínikor,,kész" a
program. Ennek figyelmen kívü1 hagyása ugyanis azt a ve§zélyt rejti
magában, hogy a tú1 sok adat, a íeladatok végrehajtása logikájától eltéró
§truktúráiú programrendszer ahelyett, hogy támogatná a PK. IiTPH mun-
káját, akadályozó tényezóvé válik.

Erre jó példa a küönbözó szintú gyakorlatokon tapasztalható jelen-
ség, amikor a gépi tablók funkciójuktól eltéróen sajátos dekorációként
ömlesztve hányódnak a HVP-kon és ami még súlyosabb, hogy a PK. HTPH
nem ,támaszkkodik a számvetések adataira, azokkal ellentétesen építi fel
a jelentést.

A C-64-re készült programreítdszer a dandár anyagi biztosítása
számvetéseit tatla7í]'azza, az Akadémia ,,Gyakorló hadrend" és a ,,Csa-
pathadtáp adattár" adatai alapján. Felépítesénél fogva rövid idő alatt
futtatható, a kinyoíntatott számvetések közvettrenüt alkalínasak intézke-
dések kiadására. Az alkalmazott programrendszer beépített funkciói íe1-
használásával a kontroll lehetősége is biztosított. Kezelése nem igényel
számítógépes ismereteket, struktúrája révén a felhasználónak csak az
aktuális adatok beviteb során kel1 beavaókoznia, amelyet nagymérték-
ben megkönnyit a rendszer irrteraktivitása.

Összeátlításánál fő követelínénynek aá tekintettem, hogy a lehető
legkevesebb beavatkozá§sal a legsziikségesebb információkat biztosítsa
a PK. HTPH, a hadtáp szolgálatiág íőnökök részére, továbbá egy-egy
anyagnem vona,tkozásában a program elemei egymás§a1 közvetlen kap-
csolatban legyenek, vagyis az adatbevitelt követően a program önállóan
helyesbílse a korábbi adatokat.
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A programok kipróbálása a gyakorlat elmaradása miatt c§ak Labo-
ratóriumi körülmónyek köztót történhetett, azonban azok univerzáüsjeüegiiknél fogva kőzvetlenül - az adatok pontosítását köyetően -használhatók voltak. Ez nemcsak technikai értelemben fontos számomra,
hanem tartalmát illetően is, Mert §ikerült azokra a kérdésekre választ
adni, amelyek érdemben felmerü]nek, felmerülhetnek a dd. PK. HTPH,
a szakmai elöljáró, valamint az ellátandók r,é§zéról a dandár tevékenységó
hadtápbiztosítása során.

Ennek megfelelően a továbbiakban a PK, HTPH és a hadtáp szolgá_
1aiiág főnökök adattára alapján .,élesítettem'' a programot, amelyet fe1-
használás é§ továbbfejtesztés céljábó1 átadtam. EzZ;1 összefüggésben a
lőszerszállítási feladatok tervezésére, szefvezé§ére operatív, időben tör-
ténő végfehajtására a íeguberzeti szolgálat.Jőnök nagaíokli eguiittm,űkö-
d,éséu el kialakíLottuk a lőszer ellátás,száuítás alap§Zámvetéséí is.

Igen örvendetes votrt számomra, hogy az MN 4419 hacttápszolgála-
tánál n€gy{okú segítőkészség és érdeklődés nyilvánult meg ezen a té-
ren is. EZ igazolás arra vonatkozóan, hogy a csapatokná1 is konkrét igény
merült fel a számítógépek széle§körú a],kalmazására. Ez viszoht azl, ie-1enti számunkra, hogy az akadémiai képzés során bátrabban é§ főleg
konkrétabban KELL alkalmazni a számítógépeket. Olyan szakemberek-
re van szükség, akik a hadtáp szakismeretek birtokában az akiuális hely-
zetnek megfelelően a korszerú számítástechnikai eszkőzöket önáLt,óln,
tud, j úk q,lk1l,lmaznL

_ Ezí a követelményt a tan§zéki gépi háttér messzemenóen ki tudja
elégíteni, mive1 3 db IBM kompatibilis PC-al is rendelkezünk. A C-64-re
kidolgozott programok az új típusú é§ a csapatokná1 rendszeresítésre
kerüló IBM kompatibilis Pc-kkel történik.

csak mellékesen kívánom megjegyezni - amely azonban figyelmet
érdemel -, hogy a számítógép alkalmazása saiátos módon neveló funk-
ciót is ellát (anélkü, hogy ez tudatosulna bennünk) azzal, hogy píecizi-
+ásra, korrektségre kesztet, amely nem tűri a nagyvonalúságot, ugyan-
akkor lehetóségeinél fogva széleskörú manőverezési szabadságot biztosít
számunkra . . .

A csapatgyakorlat szigorúan vett fetradatai mellett - a napi munka
folyamán - számos olyan kérdés merüt fel, amelyek közvetlenü az
akadémiai képzéssel függnek össze és felvetésük gondolatébresztő lehet.

Az egyik ilyen kérdés volt a hallgatók bevonása konkrét beosztás el-
]átására a csapatgyakorlaton, kiilönö§ tekintettel azokban a beosztások-
ban, amelyek ninc§enek feltöl:tve, Tekintettel a képzési rendszer jelenlegi
kötött formájára, annak gyökeres megváltoztatása nélkül ezt az egyéb-
ként_ több szempontból is praktikus igényt nem tudja kielégíteni az Aka-
démia.

A másik kérdé§ is szorosan ös§zefúgg a hallgatók gyakorlati képzésé-
vel. 

_ _Nevez€tesen a csapatoknál fe]ínerüló gyakorlati;roblémák megol-
!{sában, feladatok végrehajtásában való iözuetlen iallgatóí részuétel
lehetőségének megteremtése. Ezen keresáü lényegébe!." Akadérnia i"
közremúködne a c§apatok előtt áuó feladatok végrehajtásában Javas-
latom lényege, hogy az évfolyammunka és a szakalolgoza; témáját az ala-



kulat kapacitását meghaladó témában mintegy kutatási célként kiildjék
meg az illetékes tanszék ré§zére, A haugatóknak a témát beküldő ka-
tonai szervezet lenne a kutatóhelye és ott kéSzítenék eI munkájukat. Az
értékelés rendszerébe az adott katonai §zervezet PK. HTPH javaslata,
véleménye is beépülne. Így valós, a gyakorlati életben ténylegesen szüksé-
ges téma - nem elvontan - kerülne kidolgozásra, amely az adott kato-
nai §zervezetnél köZvetlenül, minden áttéte1 nélkül ,,testreszabottan" ai-
kalmazható, Ez lenne a megmérettetés egyik formája a hallgató, de az
Akadémia részére is !

BefejezésiíL - ezúton i§ megköszönve az MN 4419 PK. HTPH-nek
és a hadtápszolgálat állományának a részemre nyújtott segítséget _ a
csapatgyakorlat annak ellenére, hogy nem az eredeti feladat került vég-
rehajtiisra, gazdagitotta tapasztalataimat, mealyek eg}T észt további bá-
torítá§t nyújtanak a kísérletek fol}tatásához, másrészt közvetlenül hasz-
nosithatom ezoka1 az oktatásban.
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