
HADTAPVEZETÉS 

Kis- és középgépek alkalmazása a csapatok 
hadtápbiztosításának megtervezésében 

V a r g a Jó zs e f alezredes, N á n Gy u la őrnagy 

Az állandó harckészültség időszakában a csapathadtáp tagozatban 
rendszeresített számviteli és adatleldolgozó részlegek technikai eszköz
bázisa bóvitésével megteremtődnek a reális feltételek az egység és maga
sabbegység adatfeldolgozó pontok megszervezéséhez, amelyek háborúban 
az egység, magasabbegység hadtáp vezetési pontok alapvető adatfeldolgo
z.:lsi elemei lehetnek. 

Az automatizált vezetési rendszer létrehozása során - a folyamat kö
zelebbi szakaszában számolni kell azzal, hogy: 

,,A közep- és kisgépi eszközök (asztali számológépek, író- és könyve
lőautomaták, sokszorosító-másoló berendezések stb.), továbbá a fenti esz
közökkel beépített ún. mozgó számító és ügyviteli pontok kíalakitásával. 
rendszerbe állításával, új tervezési, szervezési módszerek, típusokmányok 
alkalmazásával növelni lehet a seregtest és csapattörzsek munkájának 
operativitását, pontosságélt és csökkenteni a manuális munkát és az így 
felszabaduló kapacitást a törzsekben egyre inkább az elemző és alkotó 
munkára -- lehet - fordítani. t 

A vezetés technikai eszközök csoportján belül - a híradó .eszközök -
az információ rögzítő - sokszorosító - parancsnoki és törzsgépkocsi 
komplettek mellett napjainkban éppen az adatfeldolgozó eszközök - egy
szerű eszközök - kézi számológépek, elektronikus számítógépek állnak a 
figyelem középpontjában. Ennek oka mindenekelőtt abban keresendő, 
hogy különösen az egyszerű eszközök, a kis- és közép- kézi.számológépek 
a vezetőszervek jelenlegi struktúrájában, a törzsmunka hagyományos 
rendjében, autonóm keretek között is jelentős missziót tölthetnek be a 
törzsek tchermentesítésében, a tervek, számvetések pontossága javításá
ban és biznnyos tekintetben a törzs tisztjeinek felkészítésében az auto
metizált vezetési rendszerben való működésre. 

1 Mórocz Lajos ezds.: A katonai vezetés korszerűsítésének időszerű kér
dései. Honvédelem, 1972/6. sz. 30. oldal 
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I. 

A kis- és középkézi számológépek szerepéről 

Ma már közismertek a kis- és középgépek olyan előnyei, mint: - a 
hadtáp vezetőszervekben folyó manuális munka csökkentése, időnyerés 
a végrehajtási szakaszok folyamatos irányítására, 

- a számvetések, tervek, jelentések pontosságának növekedése, 
- kedvező feltételek teremtése a döntési változatok, tervvariánsok 

kidolgozására és a részletek bővítésére, a döntés előkészítő és tervkidol
gozó munka mélyebb, sokoldalúbb elvégzésére. 

A feisorolt - több esetben igazolt - előnyök me!lett, alkalmazásuk 
más hasznos oldalaival is számolni lehet. 

a) A kis-, különösen a középgépek hatékony alkalmazása nem képzel
hető el alapos előkészítés nélkül. 

Az előkészítés során fel kell mérni: 
- a gépek alkalmazásával elérendő célt, meg kell fogalmazni és for

mába kell önteni az elérendő eredményt, 
- fel kell vázolni a cél elérésének matematikai útját, le kell írni vagy 

a fejekben rögzíteni kell a matematikai algoritmust (műveletet), 
- elő kell készíteni a gépi feldolgozás során használt mutatókat -

normatívákat - számvetési egységeket, 
- át kell gondolni, esetenként rögzíteni kell az egész adatfeldolgozási 

folyamatot. 
A felsorolt igények arra utalnak, hogy a kis- és középgépek alkalma

zása fokozza a törzsmunka szervezettségét, célirányosabb felkészítésre 
késztet, objektíve magában hordja az egzaktságra irányultság tendenciá
ját, áttekinthetőség szempontjából is előnyös számvetési, tervformák ki
alakításának szükségességét. 

b) A kis- és középgépek alkalmazásának olyan tapasztalatai is van
nak, hogy éppen a részletesség és a változatok számának növelési igénye 
következtében fokozódik a döntésekkel szembeni elvárás, csökkenhet a 
törzs tájékoztatásának elnagyoltsága. 

Éppen ezért „meg kell találni az optimális munkamegosztást az em
ber és a gép közötti azon az elvi alapon, hogy a gépnek át kell adni azt, 
amit jobban és gyorsabban csinál, mint az ember, az embernek pedig 
meghagyni azt, amit egyedül csak ő képes elvégezni - az alkotó tevé
kenységet. "2 

A hadtáphelyettes, szolgálatiág-vezető vagy a törzs tisztje csak akkor 
képes elvárásait gépi úton érvényesíteni, ha ahhoz a szükséges paramé
tereket (döntési - norma - tájékoztató adat stb.) időben megadja. 

Következtetni lehet arra, hogy a kis- és középgépek alkalmazása 
folytán változás áll be a törzs tájékoztatásának, az elhatározás kihirdeté
sének, feladatok megfogalmazásának részletességében, esetleg tartalmi 
felépítésében is. 

2 Mórocz Lajos ezds.: A katonai vezetés korszerűsítésének időszerű kér
dései. Honvédelem, 1972/6. 29. oldal. 
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Különösen olyan esetekben, amikor a gépeket nem a hadtáptörzs 
tisztjei kezelik szükségessé válik a tájékoztatók, döntések szimbólumokkal 
- számokkal való leírása. 

e) A fentiekből következik a számológépek alkalmazásának másik elő
nye; késztet a jelenségek, döntések számokkal történő leírására. Ennek 
előnyei azután teljesednek ki, amikor kimunkálásra kerül egy megbízható 
normakészlet és egységes, de tagozatonként differenciált számvetési rend
szer. 

Gyakran merül fel az aggály, hogy a számológépek alkalmazása meg
szünteti az operativitást elősegítő és a megbízhatóságot nem csökkentő 
intuíciót. 

A tapasztalaton, az értelmes gondolkodáson alapuló döntés, előrelá
tás csak elősegíti - gyorsítja - a gépek alkalmazását, hasznosabbá teszi 
kihasználásukat. 

A kis és közép számológépek alkalmazási területei 

A kézi számológépek jellegüknél fogva a csapathadtáp tagozatban 
mint alapvető, más vezetési szinteken, mint kisegítő eszközök (perifériák) 
kerülnek alkalmazásra. 

A seregtest, tábori hadtápalegységeknél, egységeknél a tervező-szer
vező munka során szintén számolni kell kis-, esetenként középgépek al
kalmazásával. (Pl. MB, TEB.) 

Gyakran találkozni lehet szélsőséges véleményekkel, mely szerint al
sóbb tagozatokban is nagyteljesítményű elektronikus számítógépet köve
telnek, míg máshol a kézi számológépekkel sem tudnak mit kezdeni. 

A számológépek szükségességét, típusát és darabszámát a feldolgo
zandó információ jellege, mennyisége, a műveleti tartalom és terjedelem 
és az üzemeltetési feltételek határozzák meg. (Eltekintünk az adatátviteli 
feltételektől.) 
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A számvetés matematikai alakja: 
A·K 

Ni=---
t·a·pi 

Nt - a szükséges kézi számológép száma, 

A - számolási munka időtartama (óra, nap), 
K - elvégzendő számolási művelet mennyisége összesen, 
t - számítási teljesítmény órában, 
a - a művelet előkészítési idejének koefficiense, 
pi - a számítógép teljesítménye óránként. 

A középgépek - az ismert típusokat figyelembe véve alkalmasak: 
- súlyszárnvetések, 
- kapacitás teljesítmény összesítések, 
- ellátottsági számvetések, 
- veszteség számvetések, 
- anyagi biztosítási tervek, 
- ellátási tervek. 



- raktári elosztók, 
- utalványok készítésére. 

A felsorolásból kitűnik, hogy olyan jellegű adatfeldolgozási művele
tekről van szó, amelyeknél a horizontális - vertikális összevonás lehetsé
ges és tényezők (rovat- vagy soradatok) szorzásánál több műveleti igény 
nem merül fel (osztás l-nél kisebb számmal szorozva biztosítható). Ilyen 
típusú feldolgozásra a hadtáptörzsekben gyakori egységnormás adatok 
előnyösek. A maximális kihasználiság biztosítása, az üzemeltetési körűl
mények, a programtárolás igényei miatt a gépek csak rendszerben, adat
feldolgozó ponton vagy központban működhetnek. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kis kézi számológépek alkal
mazása, megfelelő üzemeltetési körülmények biztosításával a hadtáp ve
zetési pont vezetési csoport munkahelyén előnyösebb. Az adatfeldolgozó 
ponton (központban) csak annyi kisgép szükséges, amennyi a középgép 
adatelőkészítéséhez vagy az ellenőrzéshez szükséges. Előnyösebbnek lát
szik e feladatokat is a hadtáp vezetőszervek (törzs) munkahelyein levő kis 
gépeken elvégezni. 

Kis kézi számológépeken minden olyan négyműveletes, vagy azokra 
az adott géptípuson visszavezethető számvetési feladat elvégezhető, amely 
a tapasztalatok alapján egység és magasabbegység szinten felmerülhet. 

A gyakran visszatérő, azonos jellegű feladatok gyors elvégzése érde
kében kézi számológépek és matematikai táblák segítségével kűlönböző 
nomogrammok (egyszerű és összetett), hadtáp számvetési segédtáblák és 
számítólécek és korongok szerkeszthetők. Ezek közül a leggyakrabban 
ajánlottak a csapathadtápban: 

- Menetszámvetési táblázat, 
- üzemanyag felhasználási nomogramm, 
- Súlyszám.vetési nomogramm, 
- Szállítási kapacitás számvetési táblázat, 
- Teljesítmény nomogramm hadtápalegységekre, 
- Nomogramm a műszaki munkák számvetésére, 
- Egyéb segédtáblázatok. 

A felsorolt egyszerű segédeszközök jól egészítik ki a kis kézi számo
lógépeket, gyorsítják a munkát, hordozhatók és nem igényelnek olyan 
üzemeltetési feltételeket, mint a számológépek. 

A kis- és középgépek alkalmazásához meghatározott üzemeltetési fel
tételeket, mindenekelőtt megbízható áramforrást kell biztosítani. Minden 
gép áramstabilizátort igényel, mert egyébként az áramingodazás a gépek 
működését lehetetlenné teszi, másrészt üzemképességüket is rontja. 

A tapasztalatok alapján a szükséges teljesítmény: 
n 

Wsz =~1,5 ~ fi ·Wi 
i=l 

W r:z összes szükséglet, 
W 1 - 1 fogyasztó szükséges teljesítménye (W) 
f 1 - fogyasztó száma (db) 
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II. 

Hadtáp számvetések előkészítése kis- és középgépekre 

Az utóbbi időben lefolytatott hadtápgyakorlatok tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a hadtáptörzsekben a kis- és középgépes adatfeldolgozás 
- általában - akkor mondható hatékonynak, ha azt gondos előkészítő 
munka előzte meg. 

Tapasztalható továbbá az is, hogy egység hadtáp törzsekben - az ott 
folyó hadtáp munka jellegéből adódóan - mind a parancsnok hadtáp
helyettes, mind a szolgálat számvetései - megfelelő előkészítés után -
kis- és középgép alkalmazásával magasabb fokon és időben elkészíthető. 

Az eddig elkészített és kísérleti jelleggel alkalmazott kis- és közép
gépes programok sok tapasztalatot szolgáltattak a hadtáp számvetések ki
dolgozásában. Természetes, ha egy „egységes adatfeldolgozó" rendszer ke
rül kialakításra, akkor a jelenleg alkalmazott ún. egyedi kis- és közép
gépes program hatékonysága megsokszorozódhat. 

Napjainkban még sok olyan véleménnyel találkozhatunk, hogy kis
gépek alkalmazásához nem szükséges programot készíteni, mivel az idő
igényes és a kisgépek adta lehetőségek - adott esetben - alkalomsze
rűen is kihasználhatóak. Ezzel a véleménnyel egyetérthetünk akkor, ha 
hagyományos módszerekkel készíti a hadtáp törzs a szám.vetéseit és egyes 
számításokat (összegzést, szorzást stb.) géppel végeznek el. A kisgépek 
alkalmazása ez esetben nem sokban különbözik a hagyományos adatfel
dolgozás eszközeitől. 

Az is tényként fogadható el, hogy az egység-hadtáp vezetésének 
operativitását - az esetek többségében - kielégítik a különböző segéd
eszközök (adattárak, táblázatok, grafikonok, nomogrammok, logarlécek 
stb.) és megbízhatóan üzemelő mechanikus, elektromechanikus számító
gépek. 

Ilyen eszközök - feltételezhetően - egységhadtáp törzs szinten a jö
vőben is nagy jelentőséggel rendelkezhetnek. 

Mindezek mellett perspektivikusan megvalósul a tábori automatizált 
csapatvezetési rendszer - ezen belül a hadtáp alrendszer -, amely esz
közeiben és követelményekben eltér a jelenlegitől, egység szinten is. 

Kis- és középgépek vonatkozásában is nagy technikai fejlődés várható 
és jelenleg is rendelkeznek - egyes - egységhadtáp törzsek korszerű 
elektronikus számológépekkel. 

Ezeknek a vezetéstechnikai eszközöknek hatékony alkalmazása már 
ma is megköveteli a rendszeres és gondos előkészítő munkát. 

Az előkészítő munkálatokat célszerű, ha az egységhadtáp törzs tiszt
jei végzik. Erre a lehetőség is megvan, hiszen a kisgépes programok elké
szítése nem igényel nagyobb szervezői képzettséget. A középgépes prog
ramok esetében a beállító lapok készítése az, amely külön szervezőt igé
nyel. 

Kis- és középgépek programozásának néhány alapvető kérdése 

A kis- és középgépes programkészítés részletezése nélkül hasznosnak 
látszik néhány olyan alapelvet tárgyalni, amelyeket a konkrét feladatmeg
oldásoknál célszerű szem előtt tartani. 
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Elsőnek azt vetnénk fel, hogy kis- és középgépeket az adatfeldolgozás 
folyamatában akkor alkalmazzák eredményesen, ha a tisztek elsősorban 
a bemenőadatok pontos meghatározásával, illetve az eredmények értéke
lésével foglalkoznak. lgy a gépek kezelését gépkezelők, írnokok végzik. 
Ez a tény felveti a munkamenetek egyszerűségének vagy bonyolultságá
nak kérdését. 

Természetesen arra kell törekedni, hogy a feladatok által támasztott 
követelmények kielégítését mindig a legegyszerűbb munkamenettel old
juk meg. 

Gyakran a legegyszerűbb megoldások a leghasznosabbak. Nem lehet 
egyetérteni olyan elgondolásokkal, hogy „a gépből mindent ki kell hozni, 
amit lehet". 

Figyelembe kell venni, hogy a bonyolult gépi programokban több 
lehet a hibalehetőség és a gépkezelők is nehezen sajátítják el a túlbonyo
lított programokat. 

A konkrét hadtáp feladatok részletes és pontos ismerete és megfelelő 
gyakorlat szükséges ahhoz, hogy egyszerű, de a gyakorlatban a legjobb 
hatásfokkal használható kis- és középgépes programot készíthessünk. 

Alapvetően hibás az a programkészítési módszer is, amelynél a kézi 
adatfeldolgozás {számvetés készítés) rendszerét változtatás nélkül átülte
tik a számológépekre. 

Amikor kis- és középgépekkel akarunk számvetési feladatokat {folya
matokat) megoldani, akkor tekintettel kell lenni arra, hogy a munkafolya
matok sajátos elrendezést és technikát igényelnek. Tipikus példa erre az7 

hogy műveleti lapokat, adatlapokat és előre kialakított nyomtatványokat 
kell készíteni. 

Itt sem. szabad azonban túlzásba esni és minden áron- arra töreked11i~ 
hogy megváltoztassuk a kézi adatfeldolgozás munkamenetét. Változtatást 
csak olyan mértékben célsZ.erű eszközölni, amilyenben azt az adott szá
mológép jobb kihasználása és a számítások elvégzésének meggyorsítása 
szükségessé és lehetővé teszi. 

A fentieken kívül a gépi programok elkészítésénél nagymértékben fo
kozni kell a hibalehetőségek kiküszöbölését. Igaz, hogy a hibák elkerülé
sét célzó gépi műveletek bizonyos fokig lassítják a munka ütemét, viszont 
a biztonság érdekében a programokba célszerű beiktatni az ellenőrzést is. 
A kis- és középgépes programkészítéshez sablont adni igen nehéz, mégis 
az eddigi tapasztalatok szerint célszerű a munkafázisokat betartani, mely
nek egy változatát az 1. sz. ábrán tüntettük fel. 

Az adatfeldolgozás folyamata az egységhadtáp törzsekben 

Az ezredhadtáp törzsekben az információk főbb forrásait és a törzs
munka menetét figyelembe véve arra a következtetésre juthatunk, hogy 
az ezredhadtáp törzs az információkat 

- az ezredparancsnoktól (ezred.törzstől), 
- a szakmai elöljárótól, 
- az alárendeltektöl, 
- saját nyilvántartásaiból stb. kaphatja. 
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Továbbá a parancsnok hadtáphelyettes és a szolgálatiág-vezetők 
meghatározott tevékenységet folytatnak a harc hadtápbiztosítása szerve
zése során. Ezek a tevékenységek két nagy csoportra oszthatók; egyrészt 
a helyzetmegítélés időszakában szükséges számvetések elkészítésére, más
részt a harctevékenység hadtápbiztosításának tervszerű végrehajtásához 
szükséges szám.vetések készítésére. 

Az említett számvetések jellegüket tekintve is különbözőek és az adott 
konkrét helyzetek igényei és körülményei szerint is igen változatosak. 

Jelen körülmények között arra nincs lehetőség, hogy minden egyes 
számvetést (okmányt) egy meghatározott minta szerint alkalmazzanak az 
ezredhadtáp törzsek. Az viszont tapasztalat, hogy egy adott egységnél a 
gyakorlat során kialakul a körülmények és helyi sajátosságok szerint egy 
ún. típusokmány (számvetés), melyet előre elkészítenek (megrajzolnak) 
és esetenként kitöltik. 

A kis- és középgépes adatfeldolgozás szervezése megkövetelné, hogy 
ne csak egy egységen belül, - hanem minden egységre vagy esetleg né
hány alapvető egységre alkalmazható - egységes számvetési rendszer 
alakuljon ki. 

Ez lehetőséget biztosítana olyan kis- és középgépes programrendszer 
létrehozására - központilag vagy pályázatok útján készülhetne - amely, 
egységes, működőképes és a hadtáp törzsek tevékenységében hatékony 
lenne. 

Az ezredhadtáp törzsben a számvetések elkészítésének folyamatát a 
2. sz. ábra tartalmazza. 

A 2. sz. ábrán látható, hogy kisgépek alkalmazása esetén nem feltét
lenül szükséges külön műveleti-lapot és külön eredmény-lapot készíteni, 
mivel a hadtáphelyettes jelentéséhez szükséges számvetések kidolgozásá
hoz kevés idő áll rendelkezésre. Amennyiben egy számvetés célirányosan 
van elkészítve és ehhez megfelelően leírt algoritmus tartozik, akkor a 
(I-gyel) jelzett számvetés elkészítésének folyamata a következő lehet: 

A parancsnok hadtáphelyettes a helyzetmegítélés során a 3. sz. ábrán 
feltüntetett „ANYAGSZAMVETI:S" táblázatot a rendelkezésre álló ada
tok alapján kitölti javadalmazásban. (A táblázaton vastagabb vonallal be
keretezett rovatok jelzik az alapadatok beírási helyét, és a szaggatott vo
nallal bejelölt rovatok jelzik a gépi számítás eredményeinek helyeit.) 

A rovatok kitöltése után a számvetési táblázat a gépkezelőhöz kerül. 
A gépkezelő a szükséges gépi algoritmus segítségével elvégzi a számolási 
müveleteleket és a táblázatot most már teljesen kitöltve eljuttatja a 
hadtáphelyetteshez. 

A példában említett gépi algoritmus egy részletét a 4. sz. ábra 
tartalmazza. 

Középgépes adatfeldolgozás esetében szükséges és praktikus is külön 
adatlapot (5. sz. ábra) alkalmazni. Ha „ASCOTA" áll rendelkezésre, úgy 
az eredménylap (6. sz. ábra) gépi kiírással készül, ezért az előre elkészí
tett nyomtatvány (gépi kitöltés után) kész okmányként kezelhető. 

Az adatfeldolgozás folyamata itt annyiban tér el a kisgépes adatfel
dolgozás folyamatától, hogy a hadtáphelyettes vagy az általa kijelölt tiszt 
az adatlapot kitölti és leadja a gépkezelőnek. A gépkezelő elvégzi a meg-
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felelő programlécek alkalmazásával a gépi műveleteket és az eredménylap 
kerül vissza a felhasználókhoz. 

A kis- és középszámológépek megfelelő előkészítéssel hatékonyan 
szolgálják a hadtáp vezetőszervek, a hadtáp törzsek tervező-szervező mun
káját a hagyományos vezetési struktúra keretei között is. Alkalmazásuk 
megismerése viszonylag kevés ráfordítást követel ahhoz képest, hogy az 
eredmények többszörösen megtérűlnek. Az elmondottakból az is belát
ható, hogy alkalmazásuk nemcsak adatfeldolgozó pontokon, hanem a tör
zsek munkahelyén is eredményes lehet. 

A gépi adatfeldolgozást helyenként még körülvevő „mítosz" felszámo
lása közvetlen feladatunk, jelen cikkünkben elmondottakon keresztül ezt 
a célt is kívántuk szolgálni. 

(Az ábrák a folyóirat végén találhatók.) 
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