
A számítógépe!< alkalmazásáról az MN HTP-ban

l lt ihlt,ilt )ú. ü]l.!Ll

He a szl'rmitísrechnikli eszközök rolramos fcjlódósérc ós eltcrjcdésérc gondolunk,
minden, a világ űgyci iráot érdcklódó cmberbcn íc]nlcrül a kérdósl? Vajon lrogy nózbct
ki lr helyzet lz NtN-bcn, de különösco a hirdsereg olyan területén (terúIetcin), ahol a

gazdasáu-gazdálkodiu, az ellátás ügyei bonyolódnak7
A ma gazdasági bc)yzetc fendkivül nchczen és bonyolult körülményckct teremr irz

MN hadtáp szolgíllrta sziole mindcn munkrijához, tevókcnységóhcz, elsósorban az ólct-
és lérkörülmények elért 5zínvondín.k mcgtnrtási! terülctén. Lchet-e tagadni az iot-láló,
dás gyors ütemét, a költségvetési összegek reálértókénck rohamos csókkcnését, Níit
lehct tenni? Csökkentsük talán az élet, és létkörülmények szinvonnlát? Vryy várjunk
jóindulatot az újabb pénz- és anyagi cszközök biztositásárlr7

Dc szlbad,c, lchet,e csak crre alapozni? Vqgy a mei kor vezctójc megcogcdhcti,c
felclósségi területén a szolgiltltlrsi kórébe utaltek 

"óppcn-hogy 
sikerül", v.rgy a minimí-

lis szintcn tórtónó ellitásának biztosításál.
Felmcrül a kérdés, lelret-e, kell-c tenni vallmit e hclyzcttcl való lépéstartás érdcké-

bcn? Ho.qy bírjuk-c a verscnylutást? Helyezkcclhetűnk olyan irll.jrs1lontrl is, hogy a kor-
m:lny vlillalja íel az r\íN fcnntirtástil Ir hlrzl védelmc, a ko.rlíciós körclczcttségck megtlr-
tísa érdekóben a riiháruló terheket még az annyirl nchéz könjlményck cilcnére isl

De (rudje-c víllalni) a miodennapi gondok könnyítóséc, a sztbldáres élclmczési
(és cgyób) cikkck áringadozásainrk tolyamatos ellensúlyozását, a hadscrelfbnnrlrtás
költségeinek cbból és.r hlditcchnike drágulrisából í;rkldó rolrlmos növckcdésót?

A jclcn és l jövó idószakábln kór út áll clónünk!

Járjuk l megszokott utel, irmely mind mólyebbrc visz mincl:rnnyiunklt l niivckvő
gondok, problónirk egyrc cslk dlgliJó szövcvónyébcn, vagy újlt, má§t lcszünk és i §zc-
kerünkön Ievő kcnycret nólra kllírccsel is mcgtoldjuk.

Ntcg kcll hogy mondjlm, ahogy most élünk-dolg<lzunk, íz ügycket rcndczzük,
csak lz elsőnek vln rcalit;'tsa,

Hl a mísodik vlriircitit lkrrjuk váhszraoi, lkkor mlis kcll l munklibln, gonclolko-
dásbrn, vezctési mótlszcrben, stílusb.rn. r\íásképlrcn vczctai, Lurl:,:niblll rtzútti tsdk
llmabb szaLi,vnotttft ll trl/)!I.\zhhfuL bülok,if , Lihl)zdla.l !.í,ízítl( nuilrrtk, i.r lol tt|tllti-
.vrlun a relliLtzí,vt ,ill,í ru:lűtttlnikdi ,jzli;ziiÉ Liluill alka!nlzí.r,iut! ltlltt,

A személyi számitógépek nemcsík azórt tcrjcdtck cl, mert olcsók, kezclésük Idkrr-
sok számára is könnycn clsljlrúrható, ós progrlmozásuk cgyszcrű, lrrncm izé.t mcrt rca-
lizíljrik az igónyt, hogy l számítógép a szakcmberek rcvékcnysógénck szcrvcs részévó
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váljon,
munhlZ

lrogy alkalmazásukkal megvdósuljon a tezuíi, főkéat a mindennapi szcmtző-.
minősi2j,uu kczaláltá sa'.

Mire hasznáják a,ajfiitóqépct a vezetói-szervezói gyakorlatban?
a) Elsósorban létszámot megtakarító információgyűjtó, rendezó, összehasonlitó

feladatokra, tendenciákat jelzó informatív múveletekre.
b) A szolgáltatásbary az ellátlsi íolyamatokban a szükségletek tervczése mellett

küIönösen a hiánygazdálkodásban, kicmelt szerepe vin a számítógépeknek a rendelke-
zésre áIló források, költs€ek tór és idó szerinti kövctésóben, igénybevételük cólszcű-
sége kialakításában, a fornískibasználás (F. üdülók, eü. intózmények stb.) folyamatos
mérésében, az átcsoportositások (beszerzések, felhasznállrs) optimális, központosított
szcrvczósónek támogatásában. Egyszerúbben, ma már olyan nagy szervezetű ellátási,
szolgáltatási komplexumot, mint az MN hadráp, számítógép néIkül, pénztelen vilá-
gunkban, credményesen menedz§elni leheteden.

c) Vógül a szímítogépeket egyre kiterjedtebben alkalmazzák munkahelyi feladatok
támogatására. (llyenck lehetnek: tervezés, pl. gyakorlatok tervezése, munkaterv készi
té§, statisztikak, bizonyító adatösszesítések, folyamatszervezés, elemzó készleümutatá-
sok, elszámolások stb, készítése.)

A vállati gyakorlatbal a személyí szlmító!ép ma nfu 4z akptltí \sztáb\A azLöűaé
úll.

Feltehetóen ezek motiváIták azok gondolkodását, akik az elmúlt 10-1) évben
elkezdték az MN hadtápjának számitógéppel törtéoő támogatását. S lrogy jó volt az eló-
relátás, azt a szirrútólrép-berendezést gátló, jelenlegi, 10-15 év elóttinél jóval súlyosabb
gondok bizonyítják. Abban az idóben pedig csekély volt a számitástechnika iránti igény,
a befogadókópesség, Ázt lehet mondani, hogy néhány megszállott mániátusoak tónő
csak 

"azért 
is" akarása indította és vitte elóre az ügyet. Szereocsére a számítástechoika

rohamosan terjedt. Az alka]mazásáról mind többet lehetett hallani. Ez oagyban meg-
köonyitette és segítette a munkák előtt levó sűrú ködöt eloszlatni, (De a nap csak nem
akar kisütni, sőt az utóbbi idóbcn megint mintha kódösódne.)Jogosan, v4gy törvény-
szerűen kerül a háttérbe ez a fontos terület? Egyáltalán mi tápláIja ezt? Az illetékesek
szcrint a Pénztelensé8! Nincs pénz (gépre, felszerelésrc, fenntartásra stb.). Ma ez a meg-
szokott refrén. Atfogóan, korszerúen, gazdaságosan gondolkodik-e az, aki ezt ínbndf?
V4gy annyira alacsony szinvonalú volt eddig ez a munka, amit e teóleten végeztiink?
18M, hogy voltak hiáoyosságok! Ma már látszik, hogy a reodszerfejlesztési konicpciónk
nem volt mindíg kifogástalan! Világos elótnink, hogy inkább más módszerekkel kell a
számitásteclrnika iránti figyclemfelkeltést elérni, mint alacsony hatásfokri, korszerútlen
eszkózökre épített rendszerekkel rontani az ügy - a szímít{stechnika hitelét.

Sajnos az MN hadtápia az clmúlt években kiépített és működtetett rendszerek is
magukon viselték és viselik e hclytelcn koncepció jegycit, amelyet a pénztelenség, az
rJacsonyhatisíokú és korszenitlcn számításteclrnikai eszközökre kénysierúségbót kiépí-
tett programok negativ hatása kiváltott.

_ Níindczek mellett azonbín a l(€fontosabb az ágazati gazdálkodási folyamatokat
(ATB) az "M" rendszcrt olyan számítástechnikai cszkózökre (R-40) sikerült kiépíteni,
amely ,illjd a wrsn.y ís Lipu naga: .rzhtnalol tántlg,atni az Aí,N ihcnatt.ytg h núázari tlld-
ráí fuluzí.lil, d:ünoláút. Jó nélrány a munkát, az informálódást" tcrveiést segító prog-
ram kcrült kiépítésre korszerri lBM kompatibilis számítógéprc. Mégis, mindczek elÉ-
nére a szakembcrek javaslatai mcrev visszautasításra találtak. A merev elszámolás túl



iizon, holly korszcrűtlcn, konzcrvirljl a mlrtr.li vezcrési stilust, íontil az eclcligi munkl
hirclór, sót i,rtókét is mc,gkórdijjclczi, is cmcllctt clson,;tsztj,t l kczdcményczósr. tmi
móg cnnúl is vcszóh,cscbh. elhom:ilyositjlr lr szlkcnlbcrck jilvírkópót,

NíinLlczck azórt hlrlllrk rcnilkivül cl]cntmrlndisoslrn. mcrr mcI]crtc m,'tst scm h,tl,

llrni, mint r gondoIkoclís mc,qújullisinlk sziiksi,.qcssigit. nlinr l blciscrcaen beliiIi
kibontlkozis, legszüksigcsebb vclcjlirrijit, l lchcrósilqck minLl 1obb kihlrsznliláslir;r.

Dc fcltcttc,e mírr vllhki l kórdóst: ho31ylni' }[onr.lort-c, tcn-c vll:rki a sztv,rknil
többeti r\z cdtligi törckvósck is ct:yrc inkibb tijróst szcnvcdnck. Ncm is kcll cayóbkónr

trcmct mtlncIani. CsJk Incg kcll vonni ir tiinrolalitilst, l)énz nÉlki]l scmmisem mcg1,.

llyerrkor mindig cszcmbc jut jó pir óvvcl czclóttrlil, l hunoristl mcgjcgyzésc, ami-
kor még l gondok, problémák oklit csLrk a külsó tónyczóben kcrcstók az illctékesck.

Azt monclta, ,,biszcn ha czck mcgszűnnck, (már rudni illik l külsó tényezók|),
ekkor lcsz csrk baj!",.iVícrt ncm lesz mire hivatkozni," irílr 1989-bcn mlrr másképpen lir,
juk a hibák okait. De hl 10-15 évvcl ezelótt is mlrskóppen itélrük volna mcg, ralín ml
már az úron elóbbrc járnánk,

Vaióban kevés a pónz! dc biztos, hogy jól vln closzrvl, t'clhasznáIva? Ki van-c
minden terület lchctósége aknázva (használvt)? Fclvcródik l kérdés: az új gazdasírgi
mecbanizmus bevezetése (tlSS) ata a lehetósógek számottevóen romlottlk, és tór
tént-c szimottevő, gyökeres víltoztatás az ellátiis rcndszerében? Példlul olyrrn, amely e

kevesebb pénz kjhasználisít centralizálrabben valósitaoí meg? Bevált-e a vczetési 6Jya-
kod.rr, hogy mindcnt ríbizni e ícLlrrsználóra? arra a szirtlrc, amely nem érzi;r felső szint
gondjit. Evek óta gonJ a személyi áIlomány ruházati eilátá51, a fürdetés, tiszt.rruha biz-
tosílis, mégis a végrehajtók kezében:r döntés lehetósi3e az erról a keretról törtónó
ittcsoportosításra. A hajtóanyag ellátís, l diszpécser jellecű szállitís (a gazdasárros szírlli
ta§) és más tcrületeken. Ki vrn-c mindcn lchetőség hlsznílvl?

Evek óta figyelem a kisegító gazdaságok bclyzctét (a negyedóves elszámolasok szir
míiógépen nálunk kerülnek íeldolgozirsra), így ismcrem az ercdményeket, cle a lchetó,
sigcket is, nagyon sok tartalék ven ebben az ígazatban. Bűnnck tartom cslk l csaprtra
bizni ezen irányú dönlé§t (ak]rom,nem akarom) a magylr mczógezdlság jclcnLegi hcly,
zctc, a kózeli jövójc mindennapos gondokat és vírhetóan mlgasabb áraklt §ejtet, és

ezért a kisegitó gazdaságok kérdései mcgoldása központi döntést kövctclnéoek.

Tallin még jelentósebb terlllet a LlszlLtg ultilLal,í:! Lehet,c azt mondrni, hogy lt

hadászati készletek (tartalékkópzés) mcnnyiségc, az "ilí" - HKSZ,készletck (anyagok,

cszközök) meooyisége és fellraszniilásánlk módja, minóségc rcndben vlnl
A mcgitélésnól lcgyünk tekintettel a politikri, ketonlpolitik;ri hclyzetrc, a kelló biz"

tosnság clvén alapuló vódclmi doktrinára, (,s cmcllctt ll:rzánk gltzclasági állaporl'rra! Ncm
irrdokolre más megoldl'rs illkalmazirsa? (akkor móg cslk lt hadtáplnyagokrl eszközökrc
gondolok|) Nem volna célszcrú clővcnni u c témábao írt szakvélcmónyekct? Pl. Szencs
zoltán e témirban írt órtckezósót?

Sok minden van még, amcly mindcgyikc megórné az újrlrértókclést. Csak fclsoro,
lirsszcrúen: A rakt;iri gaz<láIkodás lrelyzctc, r l&tanyikban visszamlradó anylgok ícl-
haszná,lásának, további igónybevétclének lchctóségc, az üdúlók kihasznállrsának és a
szociálpolitikai elvek érvénycsitésénck összh.ngjx, a klirok-hiányok csökkentósének
lehetósi3e stb.
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Ennck klrpcsrin merüL fil a Ér'liltir, ll,,gl ,t tz,iltítit,'p llklhn,t:,í,r,ih,n mll tttiill,[tl
t,itlldnnL k|::dli1illtti aazllt,i,ti u,r,lnth]tktl, LIgylncsltk tilscrrolirsszcrűcn:

- ,\ vótlelmi dokrrinil tatclcirc lh1)ozvx úir.r kcll órrókclni ós szlimitlrnilr lrlclirszlti,
llldműr,clcti szüks(,glctck ll.rkullisir, ós clrhcz j.rvírlni r kószlctck filh:rlmozl'rslit, szcrkc-
zcti iisszctóiclar, tcrülcti clrlszrírsát ós cLőkészitcrrs(,gór, jlrvitlrni szüksigcs lr készlctck
nóptlrzrlltsiri bl-rzisokrlr törrónti clhclyczi,sónck lrinylir.

- Biz<lnyír;t kcdvczí> .r;lrz,,lálkodirsi crcdmónyckct lroznll il csllpllrsrzdálkodiLs kiiz-

Ponti, sZínrín')tóPPcl tánlo{;ltort mcncdzsclósc, Óként l tcrvczós, lt nrktirroz;'rs Ós raktirr-

{.lzdlilkodils, a szá]litlrsok, vrlrminr lrcil,i fbrrásokr.r ópüLó cs;lpitópitó5ck, lclújirisok
tcriilcrón.

- Szintc fclmórhctetlen vesztesógíorrások vlnnek a rcn,.lelkezésrc irlló kap.rcitirsok

kedvczőrlen kihlsznílrságirban ennak következtében, hogy l döntésrc jogosult vezctók
clótt nlprakészcn ncm ismertek az üdülók, az.eü. intézmónyek, fóként l szanltóriumok
kihasznirltsígi részadatei, a kihasználiis mcnnyirc iglrzodik x nofnlilLiv silrbályozíslroz,
vagy lrol sérti azt, mennyire követkczetes a szocálpolitikai elvek, l politika áltd meglra-

tározotc kö!ctelményck órvénye§itó§c. Hasonló nehózsigck jclentkeznck a raktár - a

lakás a létesitménygazdálkodís terón abból íakldóan, hogy hiinyoznlk az információk,
nemcsak az operetiv döntésekhez, bervlrkozíshoz, de hosszabb távú rlöntések elókészi-
téséhez is. (Ezért léteznck kbirhatítlxnul zsúlolt létesítmények mcliett üres tátongó
épületek.)

- Hasonló a helyzet e htp. kádcrgazdálkodísban is, és az eú, megelózó munke sem
nélkülözheti a számiiógépet.

Nyilv;invaló felvetódik a kérdés, hogyan lclret ennck a mcgnövekedett kóvcrcl-
ménynck clcgct tenni, vlgy hogyan lelret a jeleokor íltal ez NíN-ben is felvetett kércIé,

sekrc vólaszt adoi. Abogy jelenleg vezctünk, sehogy. Igu, lchet cI]cnérvekct fellrozni:
pl. :rz új hclyzct mind nagyobb lehetóséget biztosít r v:illa]írtok, mind nag1obb a kiscbb
egységck mozgástere! Dc ók termelók! Gazdílkodók! Amit termelnck abból ó,lnck!

Hogy jogos-e az általam felvetett problémák más módon történó megoldásl?
Döntse el más, rkit illct. Dc egyet biztosan tudok, mískóppcn kcll gondolkodni, vczct-
nidolgozni. Ha harisoset, löbbet, szinvonalisílt akarunk, ha a létkörülmónyckct meg
aklrjuk órizni vagy ezck tcrüIeteit jevítani is szeretnénk, (például l gyógyítást, a lalplíF
kozást). Új módon kell sondolkodnunk! .r\ korminy megújlroJísi progrrmja az iVíN-
bcn is új mozg;isformákat kcll, horry clinditson, En ncm lk.rrok.rz r\íN cgészévcl fogllrl-
kozni. De a hldtápszolgliltt, hldtápvczetós kércjéscit a témj mi.tt is bonckés alí kell
vcnnl.

A pénzszűkén való enl,hitésnck oly:rn móclszcrci is vlnnak mint;r tárolís íolyamirn
az áIllisbln rönkrcmcrró cszközök szimirnak csökkcntése vlgy nópgazclasligi lrmznosi
rilsil, a szlimitilstechnikl, v.lgy lr szl'rmítístcchnikli szakcmbcrck szlrkmli tud:isirnlk,
munkiIjínak polgirri vlill.rlatok irányábe vaIó lrirsznositásl, Illtgy cslk grlndolatkcltó pól-
dirl ur;rljrk. Elkópzelhctónck tartom a korszení IBNí szírmitógópcknól a helyórségbcn
Ievó villahtok gépjírmű menctlcvclcinek ícldol5;ozásirt vagv ml'lsr, hogy munkájr
legyen l szakembercknek, és pénz gópvásírlásre. Szükségcsnek ós lclrctségcsnek l;itom:r
sz:lkcmbcrck vcrsenyeztetósét e polgári szakembcrekkel, egyes kiirt folyamatok megol
dása tcrén.
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Máskópp kell, mint eddigl Dc lrogyani' Egy bizttls, l jcIenlcgi (l régi) vezctési
rend, munkastílus, sok helyütt a szcmélyek scm aIkllorlrs.rk a bltékony iíinyli.lsrr, vczc-
lésre, a másképp gondolkodáslr.

A cikkbcn végig:rzt próbáItlrm bizonyít.rni, hogv hlr kcvés l pénz (cszkóz) lkkor
jobban odl kcll figyclni, ós rzoknlk, akik tilclósek l tcrülctórt, nlgyobb ríüutírst (riilir,
tirsr) kell lrogy krrpjlnrk. Természctcsen minclcn kénlósr külijn kcil vizsgirlni. Vlrnn.rk
dol.gok amelyeket csak lcnt lehct cldöntcni, ós röbb kirrt tcnnénk ltzzlrl h,r bcavltkoz-
nirnk. lVr.g hll Ullihi ,t lltllu ,tttitl_y,,L,t, rlc virltozltlanul vallom, szorosllbllnn kell r
gycplót íogni. Es részt kell válldni az irányitiisbNn.

De hogyen, ha ncm tudjuk mi van e'szekéren"? liz nem lchct olyln, mint l lako-
dalmas.szekór" hogy dobáljuk róh a kalácsot, és h.r elfogy, kész!

Vegyük l már említett kisegító gazdasáeok kérdését. E témíníl ut irtlm nem lehet
szeretem-nem szereternre bízni a jclenlegi helyzetben. Rizonyitja ezt v 5. Hadtápbizto,
sitásban megjelent Évin vezérórnagy által közzétett íelhívás is. De ón tovíbb mcgyek.
Több kell a íelhívásnál! Feladatot keü szabni a csrpat elé, dc hogyan? állítom, mioden
intézkedés irott malaszt marad, ha nem tudunk konkrét követelményr szabni.

De van-e megoldás?
Van! SzakemberekbóI álló kutatócsoport felméri helyórségenként a lehetóségeket

(a táj jelleget, mezógazdasági kulruríját, az alakulat lehetóségeit stb.) és javaslatot tesz

ennekalapjáo, hogy milyen kisegitó gazdasígot kell, és milyen hozammal lehet működ-
tetni. Igy igenl Meg lebet határozni seregtcstenként a mioimum elvárható hozamot.
(Követelményt kell támaJztanij)

Természetes, hogy óriási munkát jelenteoe mindez.
Sajnos azt a súlyemelót, 200 kg íelemelésére biztatni, amikor még a l50 kg,ot sem

emelte fel, lehetetlen! lvíégis fel kell emelni, szakitani kell a múlt és jelcn gyakorlatával
minden szinten, természetesen megtartva az aiapreodcltctósből adódó katonai sajátossír-

gok formáit. Nem kereskedelmról van szó, hanem eredményes gazdáikodásról, ellátás-
ról, és ezt kiegészitó termelésról, vagy szolgáltaúsrói!

E tevékenység megvalósításfioz információs - az iníormíció feldolgozása, az rda-
tok illetékesekhez való eljuttatási szükséges, Számítógép nélkül mindez elképzclhctet-
len. Renclelkezésre állnak,e a lehetőségek? IgenI Van tcnniakaró, jól képzett állomíny.
De akarat - kóvetelmény, elvárás?Jelenleg úgy oéz ki a helyzct mint az alqgút fúrás, ha
két oldalról kezdjük megvalósitani! Elmegyünk egymiis mellett, mert miodketten mís
irányban fúrtunk.

Azt szeretném világosan láttatni, hogy nem a szirmítógépról, vrgy a szakembergár-
dáról van szó, hancm l jobbításról, l nehéz gazd,rsági hclyzet jlvitásirróI, a lehetósógck
kirknázásáról, amely viszont lehetetlen ma miir korszcrű vczeté§, szímitógép, é5 mcgfc,
lcló szakemberek nélkül.


