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KIKÉPZÉS – FELKÉSZÍTÉS 

A LOGISZTIKAI VEZETŐ ÁLLOMÁNY FELKÉSZÍTÉSE  
MARCUS/MARS SZIMULÁCIÓS PROGRAM  

TÁMOGATÁSÁVAL 

Márkus József1 

Az elmúlt években a NATO tagságból adódóan, a korszerűsítés fo-
lyamataként jelentősen megváltozott a Magyar Honvédség feladata, ez-
zel összhangban a szervezete, összetétele és létszáma is. A Honvédelmi 
Minisztérium honlapján megfogalmazottak szerint a Magyar Honvéd-
ség fő feladata lett Magyarország védelme és az Észak-atlanti Szerződés 
alapján hozzájárulni a Szövetség kollektív védelméhez. További felada-
ta, hogy hozzájáruljon más, közösen vállalt szövetséges küldetésekhez, 
részt vegyen a nemzetközi szervezetek égisze alatt zajló béketámogató és 
humanitárius akciókban, valamint a súlyos ipari és természeti kataszt-
rófák elhárításában.  

Magyarország vállalt kötelezettségeinek megfelelően, a közös véde-
lem érdekében készen kell állnia arra, hogy rendelkezésre bocsássa a 
szükséges katonai erőt, és lehetőségei szerint hozzájáruljon a Szövetség 
egyéb misszióihoz. 

Ahhoz, hogy a Magyar Honvédség az új szervezeti struktúrával, 
csökkent létszámával képes legyen megfelelni a feladatokból adódó kö-
vetelményeknek, korszerűen képzett hivatásos és szerződéses állomány-
ra van szüksége. Különösen fontosnak tartom, hogy a szövetséges külde-
tésből adódó körülmények között is a különböző szintű vezető állomány 
magas színvonalú felkészültséggel legyen képes az általa vezetett szerve-
zet tevékenységének hatékony, eredményes megszervezésére, végrehajtá-
sának irányítására. Ehhez nem elegendő az oktatási intézményekben 
megszerzett ismeret, azt a vezető társaival közösen, velük együttműköd-
ve, életszerű helyzetekben kell gyakorlatiasan továbbfejleszteni. A kü-
lönböző szintű parancsnokok, éves intézkedéseikben, ennek szervezett 
követelményeit is meghatározzák. Ezek közül ki kell emelnem a – nyug-
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állományba vonulásom hét éve után is fontos szereppel bíró – parancs-
nokok és törzsek hadműveleti, harcászati felkészítését.  

A parancsnokok, törzsek hadműveleti, harcászati felkészítésén álta-
lában új, újszerű elméleti kérdéseket dolgoznak fel előadások, konzultá-
ciók keretében. Ezt követi, követheti a parancsnoki és törzsvezetési gya-
korlat, gyakorlás, ami nem csak egy-egy téma gyakorlati feldolgozását 
szolgálja, hanem a harcvezetés tökéletesítését, a törzsek összekovácsolá-
sát. A parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat, gyakorlás hagyomá-
nyos módszerekkel megvalósítható tanteremben, vezetési teremben, il-
letve tábori körülmények között. 

• A tanteremben, vezetési teremben térképen dolgozzák fel a gya-
korlat, gyakorlás meghatározott kérdéseit. A gyakorló törzs a való-
ságtól eltérő, ideális körülmények között dolgozik. A fő hangsúlyt 
az elhatározás kidolgozására helyezik. Mivel ezt nem követi a fel-
adat végrehajtása, elmarad annak irányításának gyakorlása. A vég-
rehajtásról gyakorlatvezetői közlések alapján kapnak jelzéseket. A 
felkészítésnek ez a módszere olcsó, de a hatékonysága, elsősorban 
a szárazföldi csapatoknál, erősen megkérdőjelezhető. 

• A tábori körülmények között végrehajtásra kerülő parancsnoki és 
törzsvezetési gyakorlat egyes mozzanataira végrehajtó alegysége-
ket vonhatnak be. A törzsek a valóságot jobban megközelítő kö-
rülmények között tudnak gyakorolni. Nem csak térkép alapján, ha-
nem a valóságban is értékelhetik a terepviszonyokat. Korlátozott 
mértékben, de megvalósulhat a végrehajtás irányítása. Ilyen körül-
mények között természetesen hatékonyabb a felkészítés, de rendkí-
vül költséges. 

Mindkét módszer nagy hátránya, hogy a gyakorlaton, a feladatok 
végrehajtását leginkább befolyásoló körülményt, az ellenerő tevékeny-
ségét nem tudja a valóságot megközelítően sem produkálni. Erről, a 
gyakorlatvezető részéről kiadott közlésekben csak feltételezések fogal-
mazódnak meg. Így nem lehet objektíven elbírálni a gyakorló parancsno-
kok döntéseinek helyességét, realitását. 

A számítógépes programok fejlődésének köszönhetően, ma már 
számítógépen, szimulációs támogatással végrehajtott gyakorlatok, gya-
korlások biztosítják az előző módszerekből hiányzó objektivitást, reali-
tást, a valóságot megközelítő végrehajtást.  
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A Magyar Honvédségben már nyolc éve lehetőség van a parancs-
nokok és törzsek hatékony, költségtakarékos, a valóságot megközelítő 
módon történő felkészítésére számítógépes szimulációs rendszer támo-
gatásával. Ehhez, az ARTIFEX TRÉNING Kft. fejlesztett ki, kettő 
rendszerben is működtethető programot. A MARCUS rendszer 
(300x300 kilométeres digitális térképen) hadtest/hadosztály, dandár, 
zászlóalj szintű, parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok-gyakorlások 
szimulációs támogatására szolgál. Várpalotán, a Bakony Harckiképző 
Központban működik – szimulációs tevékenységre kijelölt – negyven 
számítógépes munkahellyel. A MARS rendszer, kisebb kapacitással, 
zászlóalj, század szintű számítógépes gyakorlatok, gyakorlások levezeté-
sére szolgál, hét helyőrségben telepítve, nyolc – nyolc számítógépes 
munkahellyel. A két rendszer önállóan, de ISDN telefonvonalon össze-
kapcsolva is működtethető. Ez utóbbi alkalmazása már rendszeressé vált, 
a BEVETÉSI IRÁNY 2007. gyakorlaton a rendszerek összekapcsolá-
sával, a résztvevők egy időben, négy helyőrségben dolgoztak azonos 
szimulációs térben. 

A szimulációs gyakorlatok főbb jellemzői 

A program a parancsnoki és törzsgyakorlat, gyakorlás keretében, 
elsősorban az elhatározásban meghozott feladatok végrehajtásának 
irányításához szükséges tapasztalatok megszerzéséhez nyújt segítséget, 
amire a tanteremben, de a terepen levezetett gyakorlatok sem igazán al-
kalmasak. A szimulációs gyakorlatokon a gyakorló parancsnok által 
meghatározott feladatokat, a valóságot megközelítő körülmények között, 
életszerűen hajtják végre a szimulációs térben, ami megalapozott dönté-
seket, objektív értékelést tesz lehetővé. A főbb jellemzők egy kicsit bő-
vebben: 

• A szimulációban a program értékeli az összes külső és belső kö-
rülményeket, a terepet, időjárást, láthatóságot, járhatóságot, álcá-
zást, a szemben álló ellenséges felek, baráti és semleges résztve-
vők élőerőinek, technikai eszközeinek, fegyvereinek paramétereit. 
Ezek összehasonlításával, a betáplált normaidők figyelembevéte-
lével hajtja végre a gyakorlók részéről meghatározott, a számító-
gépes munkahelyek operátorai által a számítógépbe bevitt paran-
csokat úgy, hogy lehetőséget biztosít a döntést hozók aktív 
beavatkozására. Folyamatos adatszolgáltatást nyújt a résztvevő fe-
lek bármelyike részére a szimulált tevékenység kimeneteléről.  
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• A szimulációs gyakorlatra nagy felbontású digitalizált terepadat-
bázisból választható ki az alkalmazási terület, amit a gyakorlat sa-
játosságaihoz, céljához igazítva lehet módosítani. 

• A gyakorlatra, a programban meglévő építőelemekkel tetszőleges, 
a gyakorlat tárgyának, céljának megfelelő szervezetek állíthatók 
össze. A programozók, az építőelemekben lévő különböző elemi 
egységek (katonák, technikai eszközök, fegyverek, lőszerek, 
anyagok, létesítmények, stb.) paramétereit katonai szakértőktől 
kapott adatok alapján állították be. A program ezekkel a paramé-
terekkel dolgozik. Az építőelemek szabadon bővíthetők, a para-
méterek pontosíthatók. 

• A program az objektív modellezéshez figyelembe veszi a találati 
valószínűségeket, megsemmisítési együtthatókat, a pillanatnyi ál-
lapotokat, valamint a harcászati veszteségszámító algoritmusokat, 
a készletek norma szerinti fogyását, a napszakot, időjárási és kör-
nyezeti hatásokat, az emberi tényezők paramétereit, a pszichikai 
megterhelést, állóképességet, fáradást, a képzettségi szintet.  

• Figyelembe veszi továbbá a különböző létesítmények, objektu-
mok, bázisok műszaki előkészítettségét, állapotát azok változása-
it, javítási lehetőségeit, a típustól függően az eszközök működő-
képességéhez a normaidőnek megfelelő telepítésének, tüzelésre 
képes állapotba helyezésének igényét, vegyi- és sugárszennyezés 
hatását a tevékenységek végrehajtására. 

• A szimulációs gyakorlatokat csak hadműveleti időugrás nélkül, 
valós időben lehet végrehajtani. A szimuláció felfüggeszthető, a 
felfüggesztés időpontjától, vagy teljesen előröl újraindítható. Le-
hetőség van a gyakorlat szimulációs tevékenységének rögzítésé-
re, archiválására. Ez lehetővé teszi a szimulációt megállítva a 
megjelölt, vagy tetszőleges időponttól kezdve, a gyakorlatot újra 
betöltve, oktatási céllal ismételten lejátszani. A rögzített gyakorlat 
részletei, vagy teljes egésze visszajátszható, ami a törzsek tevé-
kenysége értékelésének objektív alapja lehet. 

• A szimulációs gyakorlat mindig többoldalú, mindig van a gyakor-
ló törzsnek alárendelt saját erő, illetve lehet a gyakorlatvezető el-
gondolása szerint működő szembenálló, baráti, semleges erő, ci-
vil lakosság. Minden résztvevő fél a  saját feladatát azonos 
szimulációs térben hajtja végre, így azok egymásra hatással van-
nak, amelynek eredményeként azonnal értékelhető a gyakorló 
törzs döntésinek helyessége. 
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• A feladatok, tevékenységek a valóságban több műveletsor végre-
hajtásának eredményeként valósulnak meg. Mivel a program 
nem szimulátor, nem szimulálja a különböző szakmai résztevé-
kenységek, részműveletek végrehajtását, általában csak azokat, 
amelyek végrehajtása a parancsnoktól vezetői, döntési tevékeny-
séget igényel, illetve azt befolyásolja. A feladat végrehajtása 
szempontjából az a fontos, hogy reális időben, reális feltételek 
megléte mellett, reális eredménnyel, következménnyel valósuljon 
meg. Például, gyógyításkor, javításkor a parancsnokot nem az 
fogja érdekelni elsősorban, hogy a szakszemélyzet, hogyan hajtja 
végre szakfeladatát, hanem, hogy ő meg tudja-e teremteni annak 
feltételeit, az elvárható időn belül a sérültek újból harcképesek 
lesznek-e.  

• A szimulációs térben nem lesz látható a személyzet tevékenysége, 
de fogy a szakanyag, változik a gyógyítási, javítási idő, illetve a 
meghatározott idő elteltével a sérült személy, technika állapota 
újból 100 %- os lesz. Ez is jelzi, hogy a program nem a katonai 
alap-, vagy szakkiképzésre készült, hanem a különböző szintű ve-
zető állomány és törzsének felkészítését szolgálja.  

Logisztikai támogatás a szimulációs rendszerben 

A szimulátor – a valóságot megközelítően - számítógépen szimulált 
körülmények között képes támogatni az összhaderőnemi csapatok: 

• harci és harccal kapcsolatos tevékenységének; 

• válságkezeléssel és békefenntartással, terror elhárítással kapcsola-
tos feladatainak; 

• katasztrófa védelemmel összefüggő katonai tevékenységeinek 
előkészítését és végrehajtását. 

Szinte teljes terjedelemben szimulálható e tevékenységek, feladatok 
mindenre kiterjedő támogatása, kiszolgálása, ezen belül a logisztikai 
támogatása, akár önálló műveleti tevékenységként is. A program alkal-
mas, mindenszintű ellátási tagozat működtetésével, a szállítási ágazatok 
komplex alkalmazásával a logisztikai támogatás funkcionális feladatait, a 
valóságot megközelítően szimulálni. 
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Ez nem csak lehetőség, hanem szükségszerűség is, hisz a szimulá-
ció során a program szinte életszerűen generálja a személyi állomány, a 
technika életképességének, alkalmasságának változását, a cselekmé-
nyekhez szükséges anyagok fogyását. Amennyiben nem állítjuk helyre a 
személyi állomány, technika harcképességét, mozgásképességét, alkal-
masságát, úgy a program nem teszi lehetővé azok alkalmazását. Ha elfo-
gyott a lőszer, nem lehet lőni, ha az eszközökben nincs üzemanyag, azo-
kat nem lehet mozgatni, sérült katona, eszköz alkalmazhatósága csökken, 
stb.  

Ezek közül a legfontosabbak  

• A szimulációban résztvevő, abban tevékenységet végrehajtó egy-
ségek, kötelékek személyi állományának bizonyos életfunkciói 
működnek. A szimulációban részükre meghatározott feladatok 
végrehajtásának egyik fontos feltétele, hogy megfelelő erőnléttel 
rendelkezzenek (például: ha a pilótának az erőnléte 60% alatt van, 
akkor nem tud felszállni, 40% alatti erőnléttel nem tud repülni, sú-
lyosan sérült járművezető nem tudja a járművet vezetni). Ahhoz, 
hogy az erőnlétüket megtartsák, a szimulációban is szükségük 
van étkezésre, ivóvízre, pihenésre, az időjárásnak megfelelő tiszta, 
jó minőségű ruházatra. Ennek hiányában fokozottabban csökken 
az erőnlétük.  

• A különböző tevékenységek szimulálása közben a személyi állo-
mány sérülhet, ami a szimulációban az állapotuk, harcképessé-
gük, mozgásképességük, alkalmasságuk - százalékban kifejezett - 
értékének csökkenésével jár. A program a csökkenés mértékében 
határozza meg a gyógyítási időt és ehhez rendelve a gyógyítás 
szintjét. A sérült lehet elsősegélyre szoruló, orvosi segélyt, szak-
orvosi segélyt, kórházi ellátást igénylő. 

• A programban beállított fogyasztási normáknak megfelelő meny-
nyiségben, minden tevékenység (amihez a valóságban is szükség 
van) szakanyag felhasználással jár, járhat. Harci cselekményeknél 
fogy a lőszer, a különböző technikai eszközök, működésük során 
hajtóanyagot fogyasztanak, gyógyításnál, javításnál fogy az 
egészségügyi és javító anyag, stb. A program jelzi az anyagfel-
használást, igényli és lehetővé is teszi annak pótlását.  

• A különböző szimulált tevékenységek alkalmával a technikai 
eszközök sérülhetnek, de véletlenszerűen is meghibásodhatnak. 
A sérülések, meghibásodások mértékét a program a technikai esz-
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közök általános állapotának, harcképességének, mozgásképessé-
gének százalékos csökkentésével jelzi. Az általános állapot csök-
kenésének függvényében határozza meg a javítási időt, a javítha-
tóság helyét, szintjét. Ez lehet: kisjavítás zászlóalj, dandár, 
hadtest szintű; középjavítás; nagyjavítás. A javítandó eszköz fi-
gyelembevételével megadja azt is, hogy milyen javító anyagra van 
szükség a javításhoz. 

A program a szimulálható tevékenységekhez széleskörű építőelem - 
adatbázissal rendelkezik. Ezek között túlnyomó többségben vannak a lo-
gisztikai támogatáshoz közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódó logisztikai 
elemek. Azok paraméterei (pl. képzettség, súly, térfogat, csomagolás 
módja, harcászati technikai adatai, stb.), katonai szakértők javaslatai alap-
ján kerültek beállításra és a program ezek figyelembevételével generálja 
alkalmazhatóságukat, tárolásukat, szállításukat, felhasználásukat. A lo-
gisztikai építőelemek:  

• logisztikai létesítmények; 

• különböző logisztikai szakállomány; 

• logisztikai szaktechnikai eszközök; 

• a különböző szakanyagok I.- IX. anyagosztályba sorolva. 

A logisztikai támogatás funkcionális területenként 

A programmal, a logisztikai támogatást csak az alapvető és kapcso-
lódó szimulációs tevékenységek alkalmazásával együtt lehet végrehajta-
ni. Ezek közül ki kell emelnem, mint alaptevékenységet, a mozgást föl-
dön, levegőben, vízen, elemi egységekkel és alakzatban, az őrzés – 
védelemhez szükséges felderítést, különböző fegyverekkel a tüzelést, a 
létesítmények kiépítéséhez fontos műszaki munkákat, a szóbeli kommu-
nikációt. Ezeket nem részletezem, csak a logisztikai támogatás szimulá-
ciós lehetőségeit kívánom bővebben ismertetni funkcionális területen-
ként, a teljesség igénye nélkül. 

Ellátás: 

A gyakorlatra létrehozott szervezeti struktúrához, a tervezett feladat-
nak megfelelően beállítható a kötelékeknél, a személyi állománynál, 
technikai eszköznél képzendő, tárolandó, szállítandó készletek mennyisé-
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ge. Az ellátási tagozatok sajátosságait figyelembe véve az anyagi készle-
tek tárolhatók állandó jellegű, tábori, mobil és hevenyészett raktárakban, 
tárolókban, szállító eszközökön.  

Létrehozhatók és működtethetők logisztikai (ellátó, javító, tároló, 
stb.) bázisok, táborok, ahol nem csak a szaktevékenység végezhető, ha-
nem megoldható az őrzés- védelem, a szakállomány elhelyezése, pihente-
tése, a technikai eszközök elhelyezése, a forgalomszabályozás, EÁP mű-
ködtetése. A bázison belül, de attól függetlenül is telepíthető tábori 
lőszer-, élelmezési ellátó pont, sátortábor, mobil üzemanyag kút, tartály, 
fürdető hely. 

A technikai eszközöknél, a személyi állománynál, a részükre megha-
tározott lőszer, üzemanyag, élelmiszer készletek ellátó ponton, szállító 
járműről kiegészíthetők, feltölthetők egyenként és kötelékben.  

A személyi állománynál végrehajtható a tisztaruha csere, idényruha 
csere, részükre főtt étel készíthető, az a szavatossági időn belül a szemé-
lyi állománnyal megetethető. Megoldható a fürdetés, a szennyes ruha mo-
sása, javítása. A vízellátáshoz működtethető szivattyú.  

Térképi objektumként működtethető gyár, javító üzem, raktár, mo-
soda. A halottakat el lehet temetni térképi objektumként és az építő elem-
ből létrehozható temetőben. 

Üzembentartás 

A sérült, meghibásodott kerekes, lánctalpas, repülő, vízi és más 
szaktechnikai eszközöket, fegyverzetet a programban a sérülés mértéké-
nek figyelembevételével, lehet javítani javító üzemben, javító bázison, 
zászlóalj, dandár, hadtest szintű javító alegységnél. A javításkor, a javí-
tandó eszközhöz szükséges javító anyag fogy, az eszköz általános állapo-
ta javul. A sérült eszköz a javítás helyszínére vontatható, vagy közúton, 
vasúton szállítható. A technikai eszközök tárolására, térképi objektum-
ként létrehozható nyílt, félig fedett és fedett tároló. 

A repülőtereken végrehajtható a repülő eszközök mérnök – műszaki 
kiszolgálása, felkészítése különböző feladatokra. Kialakíthatók a típusnak 
megfelelő függesztési változatok, végrehajtható az átfegyverzésük.  
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Mozgatás – szállítás: 

Az anyagok, eszközök, csapatok, személyi állomány (katona, civil) 
szállíthatók közúton, vasúton, hajóval, légi úton kirakással, kidobással. 
A szállítás történhet nem csak egyedi eszközökkel, hanem szállító eszkö-
zökből létrehozott kötelékkel, vasúti szerelvénnyel. Az anyagok rakodha-
tók gépi eszközzel, kézi erővel, raktárból szállítóeszközre, szállítóesz-
közből raktárba, szállítóeszközből szállítóeszközre. A szállított anya-
gokról szállítólevél állítható ki, a szállítóeszközök ponyvázhatók. A ki- 
berakodás során alkalmazható gépi eszköz a szállító konténer, daru, rako-
dó gép. A közúti szállítás alkalmával megszervezhető, végrehajtható a 
szállító oszlop fegyveres védelme, a forgalomszabályozás, menet közben 
a szállítmány ellenőrzése, a járművek átvizsgálása.  

A program, a gyakorlat működési területén, a kiinduló és célállo-
más megjelölésével, a szállítmány paramétereinek megadásával javasla-
tot készít a szállítás útvonalára. Figyelembe veszi a szállító eszközök 
összsúlyát, az útvonalon lévő hidak, utak teherbírását, a települések kike-
rülésének igényét, az utak minőségét. A szállítási időt befolyásolják a 
szállító eszközök mozgási sebességének paraméterei, az időjárás, a látási 
viszonyok. Eltérő a maximális sebesség aszfalton, javított földúton, mezei 
úton, terepen, havas és nedves, sáros úton. A repülő eszközök mozgására 
hatással van az időjárás, elsősorban a szél sebessége, iránya. 

Működtethető vasútállomás, kikötő, repülőtér, ahol végrehajtható a 
ki- berakodás, átrakodás, a szállítmány tárolása. 

Műszaki- katonai elhelyezési támogatás (tábori infrastruktúra) 

A személyi állomány elhelyezésére szervezeti elemként, vagy térképi 
objektumként létrehozható tábor, fogolytábor, sátortábor, épület, lakta-
nya, polgári elhelyezési objektum.  

A program lehetőséget ad arra, hogy a gyakorlaton résztvevők egy-
egy kötelékről, a logisztikai támogatás szempontjából fontos statisztikai 
adatokat lekérdezzenek a személyi állomány, a technikai eszközök harc-
értékéről, az anyagi készletekről. 

Természetesen, a nagy vonalakban ismertetett szimulációs lehetősé-
geket a gyakorlat tárgyától, témájától, jellegétől függően célszerű alkal-
mazni. Alkalmazásuknak akkor van szerepe, jelentősége, ha az befolyá-
solja a parancsnok döntését, a feladatok reális időbeni, eredményes 
végrehajtását. Valószínű, hogy egy harci cselekmény tervezésénél, irá-
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nyításánál a lőszer és üzemanyag ellátás, egy harcból kivont alegység fel-
készítésénél pedig a pihentetés, a készletek feltöltése, a sebesültek gyó-
gyítása, a sérült technikai eszközök helyreállítása kap fontos szerepet. 

Ugyanakkor a felsorolt szimulációs lehetőségek nagy részének al-
kalmazása nélkül is lehet szimulációs gyakorlatot levezetni. A személyi 
állomány életképessége, a technikai eszközök alkalmazhatósága, az 
anyagi készletek szintje a gyakorlatvezető döntésének megfelelően, szi-
mulációs tevékenység nélkül is helyreállítható. Ez csak egy pillanat mű-
ve, így azonban a törzskiképzésen résztvevők az egyik legfontosabb felté-
telrendszer megteremtésének figyelmen kívül hagyásával gyakorolják be 
a tevékenységre vonatkozó elhatározás kidolgozását, a végrehajtás irányí-
tását, ami teljesen életszerűtlen. A törzsek felkészítése csak akkor válhat 
teljes értékűvé, ha kihasználva a program lehetőségeit, a logisztikai tá-
mogatás szimulációs végrehajtásával teszik azt a valóságot megközelítő-
vé. 

Szimulációs logisztikai törzsvezetési gyakorlatok, gyakorlások 

A logisztikai vezető állomány, a különböző szintű logisztikai pa-
rancsnokok, törzsek a szimulációs rendszert többnyire az adott katonai 
szervezet parancsnoki és törzsgyakorlásain ismerték meg, ahol mint 
gyakorlók vettek részt. Valószínű, hogy a jövőben is ez lesz a jellemző, 
hisz a logisztikai támogatás nem öncélú tevékenység, mindig valamilyen 
katonai szervezet érdekében kell megszervezni, végrehajtani. Ez termé-
szetesen korlátozza a logisztikai törzsek önálló felkészítését, gyakorlását, 
azonban a szimulációs rendszert kiszolgáló ARTIFEX TRÉNIG Kft 
Szolgáltatói Igazgatóságán a civil operátorok mellett több tíz éves 
szakmai tapasztalattal rendelkező nyugdíjas katonák dolgoznak, akik a 
gyakorlatvezető igénye, követelménye szerint képesek bármilyen szerve-
zet tevékenységét alájátszani a gyakorló logisztikai törzsnek. 

Így a lehetőség adott ahhoz, hogy logisztikai zászlóaljtörzsek önálló 
gyakorlás keretében feldolgozzák például, egy harcból kivont alegység 
pihentetésének, feltöltésének, a sérült technika helyreállításának meg-
szervezését, végrehajtásának irányítását, vagy a logisztikai körletek, bázi-
sok berendezését, működtetését. A repülőtereken a logisztikai, a repülő 
mérnök- műszaki zászlóalj törzse szimulációs gyakorlat keretében növel-
heti felkészültségét a repülőtér működtetésének, a repülő eszközök beve-
tésre, újra bevetésre történő felkészítésének megszervezése, végrehajtása 
terén.  
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A logisztikai ezred már több alkalommal vezetett le számítógépes 
gyakorlatot, amikor is a nemzeti támogatás részeként, nagy távolságú 
szállítási feladatok megszervezését, végrehajtásának irányítását gyakorol-
tatták a szállító kötelék törzsével. Az ezrednél ebben az évben telepítették 
a MARS rendszert, ami tovább bővíti a számítógépes felkészítésük lehe-
tőségeit, akár kisebb kötelékek esetében is. 

A Szárazföldi Parancsnokság logisztikai főnöke számítógépes 
szimulációs rendszergyakorlaton dolgozta fel a csapatok átcsoportosítását 
hadműveleti területre, a szállító eszközök komplex alkalmazásával. A 
gyakorlat hasznos tapasztalatokat adott a kontingensek missziókba törté-
nő kiszállításának megszervezéséhez. 

A Nemzetvédelmi Egyetem logisztikai tanszéke 2006. évben több-
nemzetiségű szimulációs gyakorlatot hajtotta végre. Az utóbbi években 
egyre gyakoribb a többnemzetiségű gyakorlat. 2007. évben a Tisza zász-
lóalj részére levezetett számítógépes szimulációs gyakorlaton négy or-
szág katonái vettek részt.  

A logisztikai törzsek számítógéppel támogatott, önálló, hatékony, 
életszerű felkészítése megoldható Várpalotán a MARCUS rendszer-
ben, de kisebb feladat estében, a legjobb a helyőrségekben telepített 
MARS rendszer igénybevétele. A komplex felkészítés érdekében haté-
kony megoldás lehet a két rendszer összekapcsolása. A gyakorló logiszti-
kai törzs a helyőrségében dolgozik a MARS rendszer számítógépes 
munkahelyein, ott valósul meg a logisztikai tevékenységek szimulációja. 
Várpalotán, a MARCUS rendszer munkahelyein pedig, a Szolgáltató 
Igazgatóság végzi az alájátszói feladatokat. 

Számítógépes szimulációs gyakorlat tervezése 

A szimulációs gyakorlat levezetésének is egyik meghatározó és el-
sődleges feladata, a gyakorlat megtervezése. A szimulációs gyakorlat, 
gyakorlás megtervezéséhez is ugyanazokat az okmányokat kell elkészíte-
ni, kidolgozni, mint egy hagyományos parancsnoki és törzsvezetési gya-
korlathoz, de az alaphelyzetet, a gyakorlatra létrehozott saját, ellenséges, 
baráti, semleges, civil szervezetek teljes struktúráját be kell vinni a szá-
mítógépbe, a szimulációs térbe. Ezt a Szolgáltató Igazgatóság alkalma-
zottjai végzik a gyakorlatot tervezők követelményei szerint. 
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A tervezés folyamata, a teljesség igénye nélkül:  

• Az elöljáró parancsnok által kijelölt gyakorlat vezető meghatároz-
za a gyakorlat célját, típusát, szintjét, a működés területét. 

• A Magyar Köztársaság területét tartalmazó digitális térképen ki 
kell választani a működési területet, ami dandár szintű gyakorlat 
esetén általában 100x100, zászlóalj szintű gyakorlaton 40x50 ki-
lométer nagyságú. Amennyiben a hazai földrajzi viszonyoktól el-
térő területre van szükség, a kiválasztott térképi területen, térkép-
szerkesztéssel az igénynek megfelelően módosítható, újraszer-
keszthető a növényzet, a vízrajz, a közlekedési hálózat, a települé-
sek. Létrehozhatók épületekkel, sátortáborral, raktárakkal (térképi 
objektumként, vagy az építőelemekben lévő létesítményként) lak-
tanya, repülőtér, különböző rendeltetésű tábor, raktárbázis, polgári 
létesítmény, de más objektumok is. Megteremthetők a katasztró-
fahelyzetek feltételei (pld. árvíz, ipari létesítmény robbanása).  

•  Írásos anyagként ki kell dolgozni a gyakorlat levezetéséhez szük-
séges terveket. Ezek közül, a szimuláció szempontjából a legfon-
tosabb az esemény- és incidens jegyzék. Ezek alapján vezethető 
az ellenerő tevékenysége, az incidensek végrehajtása. Előre beter-
vezhetők automatikusan bekövetkező események. 

•  A programban meglévő építőelemekből fel kell építeni a résztve-
vő csapatok szervezeti struktúráját, amit a már meglévő típusszer-
vezetek alkalmazásával lehet és célszerű egyszerűsíteni. Ehhez a 
korábbi gyakorlatokra kialakított, a Magyar Honvédség csapataira 
jellemző szervezeteket elmentettük, azok bármikor előhívhatók, a 
szükséges korrekciókkal felhasználhatók. A struktúra nagyságá-
nak kialakításánál, a gyakorlat célján kívül figyelembe kell venni 
a meglévő számítógépes hálózat, a szerver kapacitását. 

• A struktúrában kialakított szervezetek, szervezeti elemeket el kell 
helyezni a digitális térképen, ki kell alakítani a kiinduló helyzetet, 
amihez alkalmazható a vázlatkészítés, térképszerkesztés méret-
arányos jelek felvitele is.  

• A gyakorlatvezető elgondolása szerint be kell állítani a gyakorlás 
idejét, időtartamát, napszakot, évszakot, a meteorológiai viszo-
nyokat (hőmérséklet, láthatóság, csapadék, szélirány és sebessége, 
hó, jégvastagság, stb.). 
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• A katonai művelet kezdetén szükséges beállítani a résztvevő felek 
egymáshoz való viszonyát (ellenség, barát, semleges), ami a gya-
korlat közben módosítható. Ez befolyásolja egyes szimulációs te-
vékenységek végrehajtását, végrehajthatóságát. 

• Meg kell tervezni a számítógépes munkahelyekre a struktúrában 
lévő szervezetek kiosztását, aminél figyelembe kell venni az 
egyes munkahelyeken egyszerre elvégezhető feladatok mennyisé-
gét, amit összhangba kell hozni a levezetési terv, az esemény-, in-
cidens jegyzék időrendjével. Figyelembe kell venni, hogy a szá-
mítógépes munkahelyeken azonos időben, egy elemi egységnek, 
vagy egy köteléknek csak egy parancs adható ki. Kis méretarány-
ban, egy időben csak egy területen lehet az eseményeket megfi-
gyelni, parancsokat kiadni, ami korlátozhatja a munkahelyre ki-
osztott, nagy területen tevékenységet folytató szervezet irányít-
hatóságát. 

A gyakorlatot tervezők gyakran, a már jól kidolgozott, a számítógé-
pen rögzített, eredményesen végrehajtott gyakorlatok anyagát saját célki-
tűzéseiknek megfelelően módosítva, továbbfejlesztve felhasználják. Ész-
szerű megoldásnak tartom azt is, amikor a korábbi gyakorlatokat 
tudatosan tovább folytatják más kiképzési célkitűzéssel és feladattal. A 
támogató, kiszolgáló zászlóaljak törzseinek, a törzsgyakorlás tervét cél-
szerű egy korábbi, harcoló alegység gyakorlatának anyagára építeni.  

Számítógépes szimulációs gyakorlat levezetése 

A szimulációs gyakorlat végrehajtása, levezetése eltér a hagyomá-
nyostól. A gyakorlatot természetesen a gyakorlatvezető irányítja a leve-
zetési terv szerint. A végrehajtás legfontosabb jellemzője, hogy a gyakor-
ló törzsek nem közlésekre reagálva végzik feladatukat, hanem a 
számítógépes munkahelyekre kiosztott alárendelt szervezetek tevékeny-
ségét kell a valóságot megközelítő körülmények között irányítani. A szi-
mulációs térben a gyakorlatvezető elgondolása szerint folyik az ellenerő 
tevékenysége, bekövetkeznek a feladat végrehajtását befolyásoló külön-
böző incidensek, események. A gyakorló törzsek a számítógépes munka-
helyeken dolgozó alájátszók jelentéseiből kapnak információt a vezetett 
szervezetek helyzetéről, a feladatok végrehajtásáról, a bekövetkezett 
eseményekről. A jelentések alapján hozzák meg döntéseiket a további te-
vékenységre, feladatokra. 
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A szimulációs gyakorlatnak három fontos helyszíne, munkahelye 
van: 

• Gyakorlatvezetői számítógépes munkahely. 

• A gyakorló törzs munkahelye. 

• A gyakorlatra létrehozott szervezetek számítógépes, operátori 
munkahelyei (saját, ellenséges, baráti, semleges erők). 

Gyakorlat vezetői (DISTAFF) számítógépes munkahelyen, a szi-
mulációs térben a gyakorlatvezető minden, a rendszerbe kapcsolódott 
összes operátori munkahelyen lévő szervezet munkáját látja, folyamatá-
ban képes áttekinteni az összes alárendelt elemi egység, kötelék tevé-
kenységét. Ezen a munkahelyen – a gyakorlat célkitűzéseinek megvalósu-
lása érdekében – lehetősége van beavatkozni az eseményekbe, különböző 
beavatkozásokkal befolyásolhatja a gyakorlat lefolyását. A gyakorlatra 
létrehozott szervezet minden elemének kiadható és visszavonható pa-
rancs, módosíthatók az elemi egységek, kötelékek, létesítmények, objek-
tumok helye, állapota. A gyakorlatvezető incidensjegyzék alapján hatá-
rozza meg az ellenerő tevékenységét, de a gyakorlat lefolyását figyelem-
be véve a tervtől eltérően is adhat részükre feladatokat. 

A gyakorlatvezetői munkahelyen, a szimulációs rendszerhez csatla-
kozva, létrehozható több monitoring munkahely, ahol a gyakorlatvezető 
segítői folyamatosan figyelemmel kísérik a szakterületűknek megfelelő 
tevékenységek végrehajtását. A látottak alapján tudják értékelni, elemez-
ni, a gyakorlatvezető útján befolyásolni a szaktevékenységek végrehajtá-
sát. Monitoring üzemmódban ellenőrzik általában a felderítő, tüzér, re-
pülő, légvédelmi, logisztikai szaktevékenységet. Ezeken a munkahelye-
ken nem lehet parancsot kiadni, nem lehet beavatkozni a szimulációba.  

A gyakorló törzs munkahelye nincs közvetlen kapcsolatban a szá-
mítógépes munkahelyekkel, a valóságban sem látja, hogy mi történik az 
alárendelt szervezeteinél. A törzs, a térképet és más vezetési okmányait 
vezetve, külön helyen dolgozik. A gyakorlatra létrehozott, a számítógépes 
munkahelyekre kiosztott szervezetek felé a parancsnok elhatározását, 
intézkedéseit híradó eszközökön, egy közbeeső, úgynevezett alájátszó ál-
lomány útján közvetítik, amit az operátorok a program nyelvére lefordít-
va visznek be a szimulációs térbe, illetve rajtuk keresztül kapnak infor-
mációt a feladatok végrehajtásáról. 
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Az operátori munkahelyeken csak az oda kiosztott alegységek ré-
szére lehet parancsot kiadni. Tevékenységüket, az előzőekben leírtaknak 
megfelelően a gyakorló parancsnok elhatározását figyelembe véve, az 
alájátszók irányítják. Az alájátszók a gyakorlat szintjének megfelelően 
század, üteg, szakasz, vagy rajparancsnoki szerepkörben dolgoznak az 
operátor mellet és hoznak döntéseket, elhatározásokat az adott számító-
gépes munkahelyre kiosztott szervezetek tevékenységére. Így a szimulá-
ciós gyakorlat az ő felkészítésüket is szolgálhatja, szolgálja, de a tevé-
kenységük megítélése nem lehet szempont a gyakorló törzs értékelésekor. 
Az alájátszók határozzák meg a számítógépek operátorai részére, hogy az 
általa vezetett egység milyen feladatot, mikor és hogyan hajtson végre. 
Az operátorok, akik a MARCUS program kiváló ismerői, a szimulációs 
térben végrehajtatják a vezetett egységgel a meghatározott feladatokat.  

Minden parancs végrehajthatóságát a számítógépes terep- és harcá-
szati kiértékelő rendszer ellenőrzi, és alkalmasság esetén hajtja végre 
azokat. A veszteségszámító algoritmusok ezen kívül meghatározzák, fel-
jegyzik és meg is mutatják a kilőtt, megsérült harcjárműveket vagy sebe-
sülteket. Tehát, a „papír háborúkkal” szemben, itt a szemben álló erők 
tevékenységének következményeként, a program – a valóságot megköze-
lítően – veszteséget generál. Vagyis a szimulációs térben minden tevé-
kenységet, feladatot a valóságnak megfelelően kell megtervezni és végre-
hajtani.  

Az alájátszók a döntéseikről, a végrehajtás eredményéről, annak kö-
rülményeiről, a bekövetkezett eseményekről, a hatáskörüket meghaladó 
kérdésekről jelentenek a gyakorló törzsnek, akik a jelentések alapján fo-
lyamatosan értékelik a kialakult helyzetet és a kitűzött cél elérése érde-
kében, az eseményekre reagálva, szükség szerint újabb parancsokkal be-
folyásolhatják, befolyásolják a feladat végrehajtását. Ezért rendkívül 
fontos a gyakorló törzs és az alájátszók közötti információáramlás pontos, 
részletes meghatározása. Tehát, a MARCUS program segítségével a 
gyakorló törzs, az elhatározásban meghatározott feladatok végrehajtását 
szinte életszerűen irányítja, sőt irányítania szükséges, mivel a szimulációs 
térben a saját csapatok, az ellenerő, illetve más, incidenseket létrehozó 
erők ténylegesen, egymásra hatással végzik tevékenységüket. Úgy gondo-
lom, hogy a hagyományos gyakorlatokhoz képest ez, a szimulációs 
törzsgyakorlást, a már leírt pozitívumokon túl, érdekesebbé és izgalma-
sabbá is teszi. A gyakorlatvezető is reálisabban, objektívebben képes 
megítélni a gyakorló törzs tevékenységét. 
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A gyakorlat teljes egészében rögzítésre kerül, ami a gyakorlat célja, 
a feldolgozandó oktatási kérdések szempontjából fontos részek visszaját-
szásával, a gyakorlatvezető részére lehetővé teszi a gyakorlat részletes 
elemzését, objektív értékelését. 

Nyugdíjasként, hetedik éve dolgozom az ARTIFEX TRÉNING 
Kft Szolgáltató Igazgatóságnál, Várpalotán. Így a munkatársaimmal 
közösen az eddigi gyakorlatokon már sok tapasztalatot szereztem a szi-
mulációs rendszerek alkalmazása terén. A tapasztalatok meggyőztek ar-
ról, hogy ez a törzsgyakorlások leghatékonyabb, költségkímélő módsze-
re. Bátran állíthatom, hogy a parancsnokok nagy része megkedvelte és 
egyre gyakrabban igényli a szolgáltatásunkat a törzsek felkészítésének 
támogatásához. A logisztikai vezető állomány azonban ezt ritkábban ve-
szi igénybe, pedig szinte életszerű helyzetekben gyakorolhatja a logiszti-
kai támogatás megszervezését, végrehajtásának irányítását.  

Az ARTIFEX TRÉNING Kft által készített szimulációs program-
rendszer leírását tartalmazó Kézikönyv segítségével, a munkatársaim 
tapasztalatait is figyelembe véve foglaltam össze röviden a MAR-
CUS/MARS szimulációs rendszer lehetőségeit, előnyeit a vezető, ki-
emelten a logisztikai vezető állomány felkészítésében. Fontosnak tartot-
tam felhívni erre figyelmüket, azzal a szándékkal, hogy arra buzdítsam 
őket, hogy a logisztikai törzsek korszerű, hatékony felkészítéséhez, ösz-
szekovácsolásához bátrabban vegyék igénybe a szimulációs rendszert.  

 

 

 

 


