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Csapothadtáp nyilvántartási és számadási rendszerének 
megszervezése és ügyviteltechnikai gépesítése• 

(I. rész) 

Ambrus Antal hadnagy 

A seregtestek vezetésének egyik szerves - egyben fontos - része 
a hadtáp vezetése . 

Ennek két fő területe van: 
a) hadműveleti hadtáp vezetése, 
b) csapathadtáp vezetése. 
Mindkét területen a vezetés történhet hadműveleti viszonyok között 

és készenléti időszakban, vagyis békeviszonyok között. 
A vezetésnek általában négy alapvető elemét különböztetjük meg: 
1. Tervezés. 
2. Szervezés. 
3. Végrehajtás irányítása. 
4. Ellenőrzés. 
A hadsereg vonatkozásában a tervezés magába foglalja a harcké

szültséggel, . a mozgósítással, a csapatgazdálkodással, vagyis a kiképzés 
anyagi biztosításával l<apcsolatos feladatokat. 

A szervezés feltétele a munka eredményes elvégzésének. Érvényesül
nie kell a „cél - folyamat - szervezés" elvének. A szervezetlenség ve
zetéSi hiba. 

Annak a vezetőnek, aki a tervezést és szervezést végrehajtotta, bi~ 
zonyos mértékig részt kell vennie a végrehajtásban, mégpedig, mint irá
nyító alany. A tervben foglaltak érvényre juttatása ezt megköveteli. 

• A szerző az 1967/68. kiképzési évben államvizsgázott a .Zalka Máté Ka
tonai Műszaki Főiskolán. Záródolgozatának témáját az ügyvitelszervezés-gé
pesltés tantárgy köréből, egy Seregtest Gépi Adatfeldolgozó csoportjánál 
töltött üzemgyakorlata alapján választotta. 

A teljes vitaindító közlemény két részből áll Folytatólagosan a második 
részben kerül majd kÖzlé_sre_ a teI"Vezett, _ új nyilvántartások és okmánya~ 
megszerkesztésére vonatkozó szerzői javaslat. 

· A közleményre beérkező hozzászólások s azokra adott válaszok, valamint 
a záródolgcizat összefoglaló --bírálata - is közlésre kerülnek . 
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Végül az ellenőrzésnek alapvetően segítő jellegűnek kell lenni, illetve 
a másik funkció, hogy tájékozottságot biztosít, tehát az információszerzés 
közvetlen módja. 

A vezetés mind a négy alapelemében jelentkeznek hírek, informá
ciók, feldolgozandó adatok, lényegében minden fázisban és területen je
lentkezik a nyilvántartási és elszámolási feladat. 

A dolgozatban a vezetés korszerűsítésén belül - amely napjaink 
égető kérdése - a nyilvántartási és elszámolási rendszer racionalizálásá
nak lehetőségével foglalkozom. Ennek a témának a polgári életben nagy 
irodalma, gazdag tapasztalata, lehetőségeinket tekintve egyre bővülő. gép
parkja és szakszemélyzete van. A baráti hadseregek is előttünk járnak 
e területen, tehát indokolt a kérdéssel való foglalkozás. 

1. A csapathadtáp jelenlegi nyilvántartási és elszámolási rendszere. 

A csapathadtáp jelenlegi nyilvántartási és elszámolási rendszere igen 
sokrétű manuális munkát igényel az anyagi tisztektől. Formájában és tar
talmában még mindig az évtizedekkel ezelőtti úton halad. 

Megállapítást nyert, hogy egy-egy szolgálati ág naponta 15-20 bi
zonylatot állít ki. Egy-egy bizonylaton átlagosan 9-10 tétel fordul elő. 
Éves viszonylatban ez azt jelenti, hogy átlagban 25 000-30 OOO bizonyla
tot állítanak ki. Ha ehhez hozzászámítjuk az egyéb - különböző idősza
konként vezetendő - okmányokat és nyilvántartási könyveket, megálla
píthatjuk, hogy évenként 1-1,5 milliós terjedelmű adatfeldolgozás folyik 
a hadtápszolgálaton belül. 

A négy szolgálati ág nyilvántartásainak formája és tartalma általá
ban azonos. Kevesebb a szá.muk a speciális okmányoknak, mint azoknak:. 
amelyeket mindegyik szolgálati ág egyaránt használ. Ezek közül kivételt 
képez talán az élelmezési szolgálat, ahol több speciális okmány fordul elő. 

A jelenlegi rendszer birálata 
A fentiek ismeretében megállapíthatjuk a nyilvántartási és elszá

molási rendszer jelenlegi formájának hátrányait: 
a) a nyilvántartások vezetése kezdetleges eszközökkel és módszerek

kel történik. Minden szolgálati ág külön, és sokszor párhuzamosan végzi 
feladatait; 

b) a jelentések, elszámolások és tervezések zömét azonos időben kell 
a csapatoknak elkészíteni. Ekkor egyéb fontos feladatok is jelentkeznek 
(pl. leltározás). A zsúfoltság gyakran a határidők be nem tartásához vezet; 

e) a takarékos gazdálkodást hátráltatja az a tény, hogy a nyilvántar
tások egy része csak mennyiségi adatot tartalmaz és nem teszi lehetővé 
egyidejúleg az anyagok érték szerinti nyilvántartását is. Nem érzékelte
tik keilőképpen a minőség szerinti és forint értéket. (Ez különösen a nagy
értékű technikai eszközök vonatkozásában hátrányos.) Emiatt sokszor az 
anyagot indokolatlanul használják fel; 

d) a jelentések, elszámolások, tervezések nagy számuk és bonyolult 
szerkesztésük miatt logikai és számszaki hibával telítettek. Ebből adó
dóan,. éppen a bonyolultság miatt, az ellenőrzés sokszor formálissá válik. 
A hibák elburjánzása visszaélések, károk fokozódásához vezet; 
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e) a hadtáptisztek, munkaidején belül nagy az adminisztrációs munka 
részaránya: a rendelkezésre álló idő 1/3-a; · 

f) az előző években a tervező munkára és jelentések elkészítésére 
rendelkezésre álló idő csökkent. Emiatt az értékelésre váró információ 
tömeg nem lett teljesen feldolgozva. Az alap-, illetve feldolgozott adatok 
helyességének ellenőrzésére sem jutott elegendő idő. Sok esetben pedig 
csak becsült adatok állnak rendelkezésre. 

Mindezek alapján láthatjuk, hogy ez a nyilvántartási és számadási 
rendszer igen sok kívánnivalót hagy maga után, vagyis elavult. Új mód
szert kell bevezetni, amely egyszerűbb, kevesebb időt igénylő, nagyobb 
pontosságú, de mind e mellett termelékenyebb .ss áttekinthetőbb nyilván
tartási rendszert biztosít. Ez az új módszer, amellyel ezeket az igényeket 
ki lehet elégíteni, a csapathadtáp ügyvitelének gépesítése. 

2. A gépesítés szükségessége. 

A polgári életben a vállalatok ügyviteli munkájának gépesítését kü~ 
Iönböző méretű számítóközpontok létrehozásán keresztül valósították meg. 
Ugyanezt a módszert a hadseregben is lehet alkalmazni. A csapathadtáp 
ügyvitelének korszerűsítését, vagyis nyilvántartási és elszámolási rend-
szerének gépesítését, egység szintű gépi adatfeldolgozó részleg létreho
zásával kell megvalósítani. A már meglevő MNSZK (Magyar Néphadse
reg Számítástechnikai Központ), illetve seregtest GAK (Gépi Adatfeldol
gozó Központ) felső szintű adatfeldolgozás céljából lett létrehozva. Ez a két 
intézmény-kapacitásánál, illetve szűk keresztmetszeténél fogva nem tudná 
- nem is feladata - elvégezni minden alakulat ügyviteli, nyilvántartási 
<és elszámolási munkáját, ezért indokolt egység szinten is létrehozni ilyen 
részlegeket. 

A gépesítés szükségességét indokolja: 
a) a nagyszámú adathalmaz, az adatáramlás formája, 
b) az adatfeldolgozás hatékonysága növelésének lehetősége, 
c) ugyanazon adatokat többféle szempont szerint kell csoportosítani, 

illetve feldolgozni, 
d) elegendő számolásigény van, 
e) a napi bizonylat forgalom sokasága, 
f) a párhuzamos feldolgozások kiküszöbölése, 
g) fejletebb (elöljáró) központi feldolgozáshoz való kapcsolódás. 

A Gépi Adatfeldolgozó Részleg nemcsak a hadtápszolgálat ügyviteli 
munkáját gépesíti, hanem az egységnél előforduló egyéb számítási és el
számolási feladatok elvégzését is megkönnyíti. Így alkalmazni lehet pl. 
pénzügyi elszámolások gépesítésére, létszámnyilvántartásra stb., tehát 
minden fegyvernemi és szolgálati ág nyilvántartásának vezetésére. 

Kis létszámú és centrallzáltan elhelyezett egységek esetében nem,cél
szerű az ügyviteli munka önálló gépesítése. Ezért, ha egy helyőrségben 

• több alakulat van, ott célszerű egy Gépi Adatfeldolgozó Csoportot létre
hozni, amely az egész helyőrség ügyviteli munkáját képes elvégezni. (1. 
ábra.) 
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3. Gépesítéssel szemben támasztott követelmények. 

A csapathadtáp nyilvántartási és elszámolási rendszerének gépesíté
sével az adminisztrációs munka racionalizálását akarjuk végrehajtani. 

Az ügyviteli munka gépesítését tehát úgy kell megszervezni, hogy az, 
az alábbi követelményeknek megfeleljen: • 

a) a gépesítés következtében elsősorban a tiszti adminisztrációs munka 
nagymértékben csökkenjen; 

b) az új rendszer gazdaságosabb legyen az előzőnél; ~ 

e) segítségével gyorsan és zökkenőmentesen át lehessen térni a béke
ellátásáról a hadművelet anyagi és technikai biztosítására; 

d) jellemezze a manuális munka csökkenése, illetve törekedjen a pár
huzamos adatfeldolgozás kiküszöbölésére; 

e) tegye lehetővé a visszaélések, károk csökkenését és az ellenőrzés 
megkönnyítését; 

f) segítse elő a munkaerő megtakarítást; 
g) csökkentse a számszaki és logikai hibákat, növelje az adatokkal 

szembeni megbízhatóságot; 
h) segítségével több elképzelést, variációt lehessen kidolgozni, ame- ; 

lyekből a legoptimálisabb lesz alkalmazva; 
i) segítse elő az adatfeldolgozás gyorsaságát és hatékonyságát. 
A fenti követelmények figyelembevételével kell megválasztani az al

kalmazandó gépi eszközöket is. 

Gépi eszközök 
A hadsereg szervezeti felépítésének megfelelően, egyes szintekre az 

alábbi eszközök beállítása indokolt: 
- alegység szinten az alapadatok továbbítására (létszám, anyagszük

séglet stb.) adatközlő berendezéssel (telefon), levelek és futár útján ke
rülhet sor. Az így közölt adatok az eggyel magasabb vezetési szervhez 
kerülnek összesítés és további közlés céljából; 

- egység szinten az adatfelvételezésre, illetve feldogozásra már cél
szerü gépeket alkalmazni. Természetesen itt a feldolgozás alatt inkább 
összesítés és az adatok szelektálása értendő. E célra alkalmazni lehet 
mechanikus és elektromechanikus számológépeket, íróautomatát, könyve
lőautomatát és az adatok továbbítására telex gépeket. 

íróautomata és könyvelőautomata alkalmazását, egységszinten az 
anyaggazdálkodás kiterjedtsége: az utalvány- és bizonylatforgalom, va
lamint az ügyviteli levelezés nagysága indokolja; 

- hadosztály szinten már szükséges adatfeldolgozó részleg létreho
zása, melynek gépparkja már bővülne több író- és könyvelőautomatával, 
lyukkártyás gépekkel és kisteljesítményü elektronikus számítógépekkel. 
Ezen a szinten már szükséges az adatok rögzítése és tárolása. Indokolt 
tehát különböző adattároló eszközök alkalmazás.a (lyukszalag, lyukkártya, 
mágnes szalag stb.}; 
~ seregtest viszonylatában az adatfeldolgozó központban cél$zeril 

előtérbe helyezni az elektronikus gépek alkalmazását. !gy immobil és mo-
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·bil, nagyteljesítményű elektronikus számítógépek alkalmazása válik szük
ségessé. Itt még fokozottabb jelentősége van az adatok rögz.ítésének és tá
rolásának, melyet különböző memóriaegységek közbeiktatásával lehet 
megvalósítani. 

• A fentiek figyelembevételével a helyőrségenként, illetve magasabb-

• 

egységenként létrehozandó Gépi Adatfeldolgozó Csoport működéséhez az 
alábbi gépek beállítása válik szükségessé: 

1. ASCOTA-170/55 típusú könyvelőautomata: 

3 egyenlegező, 2 főgyűjtő, 50 gyűjtőművel rendelkezik. 126 automa
tikus műveletet képes elvégezni, amit az irányítósínen, ,,lovasok" beálli
tásával kell programozni. 1rószerkezettel is el van látva, melynek meg
oldása az elektronikus írógéphez hasonló. Különböző kiegészítő beren
dezéseivel felhasználási körét növelni lehet. 

Alkalmas nyilvántartások vezetésére, összesítések elvégzésére, statisz
tikai kimutatások készítésére, anyagkönyvelésre, bérszámfejtésre és kü
lönböző adatfeldolgozási munkák elvégzésére. (Űza. keretkarton, menetle
vél eisz. karton vezetésére stb.). Ezzel szemben az ASCOTA-170/45 tí-
pusú könyvelőautomata, mivel egy TM-20 típusú szorzóval is el van látva, 
hadműveleti viszonyok között különböző számvetések elvégzésére is al
kalmas. 

2. HUNOR-131 elektronikus asztali számítógép: 
Teljesen tranzisztorizált 5 műveletes számológép (hatványozást is vé

gez). Kijelzési kapacitása 13 számjegy. Két műveleti regiszterrel rendel
kezik, melynek segítségével a tényezőket és a műveletek eredményét a 
kijelző műben kapjuk meg. Memóriaegységgel is rendelkezik. Rendkívüli 
gyorsasága miatt számítás-igényes munkák gyors elvégzésére alkalmas. 
Teljesen zajtalanul működik. 

3. OPTIMA-527 fróautomata: 

Az íróautomatához 5 vagy 8 csatornás lyukszalagot és lyukszalagkár
tyát lehet alkalmazni adathordozóként. A nemzetközileg alkalmazott BSD 
kóddal működik. Rendelkezik 2 leolvasó és 2 lyukasztó berendezéssel, vas 
lamint elektromos íróegységgel és különböző kódberendezésekkel. A gép 
automatikus működtetése vezérlőbillentyűzet segítségével történik. Alkal
mas az ügyviteli levelezés automatizálására, különböző ügyiratok és írás
munkák korlátlan mennyiségű elkészítésére, és ezeknek adathordozókon 
való rögzítésére, esetleges későbbi felhasználás céljából. 

4. Lyukkártyás adatfeldolgozó géppark: 

Alapgépek: Lyukasztógépek, 
Rendezőgép, 
Táblázógép. 

Segédgépek: Ellenőrző lyukasztógép, 
Másoló (összeg) lyukasztógép, 
Számoló lyukasztógép, 
Válogatógép, 
Feliratozógép . 
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A bizonylatról a lyukkártya lyukasztógép segítségével történik az ada
tok átvitele, melynek sebessége 10-12 OOO leütés óránként. Ezután az el
lenőrzőgépbe kerül a lyukkártya, ahol a hibás kártyák kiesnek. Az így 
ellenőrzött kártyákat egyszerre több szempont szerint szétválogatják. Ez 
a rendezőgépen történik. 

Az adatok kiírása a táblázógép segítségével végezhető el, amely per-
cenként 50-150 sort képes kiírni. 

Alkalmazható: 
- leltári és egyéb összesítési feladatokra, 
- statisztikai adatok feldolgozására, 
- tervezési feladatok végrehajtására stb. 

5. CELLATRON Ser-2-c kis elektronikus számológép: 

Digitális, programvezérlésű, soros működésű számológép. Az aritmeti ... 
kai műveleteket mechanikus elemek nélkül, csupán elektronikus elemek 
segítségével végzi el. A digitális jelző azt jelenti, hogy a számítási mennyi
ségeket ábrázoló impulzusokhoz kódrendszer segítségével számokat rende
lünk hozzá. A programvezérlés azt jelenti, hogy műveleti utasítások alap
ján végzi a különböző feladatokat. 

A soros működés azt jelenti, hogy egyidejűleg több egység nem mű
ködhet. 

Alkalmazható minden olyan feladat megoldására, amelyre numerikus 
módszer létezik. 

Pl.: - különböző illetményfelszámításra, 
- htp. anyagi biztosítás tervezésére, 
- menetszámvetések készítésére stb. 

4. Szervezeti felépítés 

A Gépi Adatfeldolgozó Részleget (központot, csoportot) minden szin
ten - miután minden szolgálati ág és fegyvernemi főnök (-ségek) nyilván
tartási, összesítési és írásmunkát végzi - célszerű a törzsfőnök alárendelt
ségébe helyezni. A részlegek létszámát és technikai feltöltését az igények 
és a lehetőségek figyelembevételével az alábbiak szerint látom célszerűnek 
kialakítani. (2. ábra.) 
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Személyzete: Parancsnok (főtiszt), 
2 fő tts., 
2 fő gépíró, 
1 fő iróautomatakezelő, 
1-2 fő gépkönyvelő, 
1 fő előkészítő, ellenőrző csop. vez. (pa.). 

Eszközei: 1-2 diktafon, 
2-3 írógép, 
2--3 elektromechanikus számológép, 

1 iróautomata, 
1 HUNOR-131 asztali számol6gép, 

1-2 könyvelőgép, 
1 adattovábbító berendezés. 
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5. Informáciőrendszer 

A csapatok gazdálkodási, ügyviteli és nyilvántartási munkájában, 
valamint egyéb területein jelentkező adatokat a következők szerint lehet 
csoportosítani: 

1 
egységnél 
szükséges 

1 

állandó 
1 

Adatok 
1 

1 1 

1 
változó 

1 

elöljárónak jelentendő 
1 

1 

1 
egységnél 
szükséges 

1 
egyedenként összesítve, rendezve 

Az adathalmazból az információrendszert úgy kell megszervezni, hogy 
különböző szintű vezetőkhöz az őket érdeklő, munkaterületükkel, felada
tukkal, a rájuk tartozó elhatározásokkal kapcsolatosak, illetve azokhoz 
szükségesek jussanak el, kellő időben és formában . 

Az információrendszer akkor optimális, ha a vezetés ismeri a min
denkori helyzetet. A felső szintek felé haladva csökkenjen az információk 
száma, vagyis a már szelektált, illetve összesített adatok jussanak el 
Rendkívüli esetekben előfordulhat, hogy egy-egy információ azonnal a 
legfelsőbb szintre is eljut. 

Ezek általános alapelvek, melyeknek azonban érvényesülníök kell a 
vezetés minden területén, így a csapathadtáp vezetésében is. Konkretizálva 

, a fentieket, csapat vonatkozásban ez azt jelenti, hogy a törzsfönökhöz már 
csak azok az adatok jussanak el, amelyek mind anyagi vonatkozsú in
tézkedéseihez, mind parancsnoki munkájához feltétlen szükségesek. Az 
egységnél létrehozandó Gépi Aadatfeldolgozó részlegek egyik feladatát 
képezi tehát az is, hogy szelektált adatokat továbbítson. Mindezen szem
pontok figyelembevételével a Gépi Adatfeldolgozó Részleg információ 
rendszere a következőképpen alakulhat. (3. ábra.) 



, , 

• 

1 
/ 

~ l 

.ll!8 



• 

\ 

• 

' 

... 

• 

1.,bra 

Az Egyseg Gepi Adatfeldolgozo Reszleg elképzelt sze~veze~ fele_p~~ese 
/ vallozal / 

Elökeszllö ell 
c.so . vez 

lelrók es 
actalfeldct 

lf6 
iróoul 
kezetó 

l Of 

-· --, 
Pk __J 

Gf'>ph.•tHl 1 
ve4elü 

1 2 fi\ 
gép 

könyve· 

E(J\ .)-1 

Cldalfor tÓ\ 

ol{1r t:>1 id"'Hst•y 

---... knpc so\ol 

129 



• 

f?JJ 



~' 

Seregtest _;,.:.'\ 

\ 

1 

V\:a!ea'-:Jzes : 

'' 

A Magyar Nephadsereg ügyvílelgépesi\esi rendszeranek elkepzell felépitese 
/ valtozat / 

Htv' 

'il:::kt.:rok 

1incé:.etel( 

~ 
' :v1NSIK .J 

3eregrest 

\Magasati,I 
egységek 

G~K 

V'.c.;:c~c::::t: ::'C:~seger:K2r.: egy ":ect Aaatfeldolgoz..:J Csooort. lélrenoZ.Osa \nookoL: 

.:::::;.i::sei;:6•1<.ed '2s :-c:1ktárcr,i<ed ~g:.; ,::Cé_o( AC.atfeldolgoz6 Rés;:leg \elrehoz:Clsa indokol' . 

2.,bra 

1 Seregtest 

' 

.=:::.;~sege::kent r<:.sebb ':~!"'.C:ll6) c!leg~segeK eseteben te,úleh ·. :'lel1:16:-5ég:l) 320\ Adatfeldol,:;:;ZD C sooort let:ehoz.Gs:i nctoko\t .-

~~SZ.Ekóttet€$: =- -..lC:l 

-.::vbes:. 

-==·-2:\ 

~ter:,,.... .·~-.. K..5:::::l.::s , :;.}':lC:-s,:::;o::::; ~"'2';[, :-·:it·:·::,:..: . .: ·-- ?:;Q:,<:J..-"'lGS;::'..;):: 

GIIK 

l 

l 

l31 i 

J 





e a, 
,._ 

-0
 

·u ... 
·O

 
E

 
s... 
0 

- _s; ~
 e 

-
·O

l 
0 

ö 
2 

-
~ 

-tl 
·Q

l 
>

 
~
 

"> 
ia 

Ö> 
0 

-
ö 
:g

 
~
 

15 
'O

 
<

(
 

"fi_
 

•Q
I 

(.!) 

-

S
ereg

test 

1 1 

1 • 1 . 
-
~

-

1 ' 1 • 1 1 

1 ' 1 • 1 f 

·e 0 

~
 

w
 

ú
l 

8, 
·91 
..., Q

) 

j ,... " 

---~ .:; 
e Q

I 

-~ 
~
 

;::::í 
a 
e Q

.) 
.Q

 
::J' 
O

l 
(1) 

~
 

g y e 
i3 
Q

Í 
.-



-~
 




