
A KAToNAI LOGISZTIKÁI FoLYAMAToK
TÉRINF'oRMATIKAI TÁMoGATÁsA, KÜLÖNÖs

TEKINTETTEL A BEFoGADÓ NBuzBu rÁuocarÁsnl

Zsinkó JózsefI

Az utóbbi években a honvédségen belijl is ÍeIé ékelődölt a térinformati-
ka jelentősége. A haderfueÍorm egyik kiemelt feladata a Mag1lar
Honvédség logisztikai rendszerének korszeríÍsílése. A netaetgazdasdgi
forrásoknak a korábbiakhoz képest nagyobb mértékíí igénybevétele és a
NATo-hoz való csatlakoztis eglaránÍ előtérbe helyezte a hazai logisztikai
háttér Iehetőségeinek, képességeinek felmérését' Az integrációt előkészí-
tő rendelvények, gyakoÍlatok tapasztalatai űzt igazoljdk, hogy a NAT}-
környezetben kialakítotí Íejle technológiák előnlei hazai relációban,
jelenleg nem éményesüInének.

A Magyar Köáársaság a NATO védelmi képességeihez való hoz_
zájárulás érdekében elfogadta a Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT)
követelményeit és kötelezettséget vállalt arra, hogy az ezzel kapcsolatos
szabályokat és eljárásokat beépíti a haderő fejlesaési és alkalmazási ter-
veibe' Ennek értelmében készen keIl állni a BNT feladatainak ellátására, a
megerősítő erők fogadására, azok bevetése Végrehajtásának biáosításara.

A BNT keretében:

. Biztosítani kell az erők fogadásához és további mozgásuk meg_
szewezéséhez számba vehető kirakó légibrízisokat, vasúti ki- ós
átrakó állomásoka| a Iogisztikai támogatástl

. Át kell adni a szükséges közlekedési és száIlítási információkat.
beleértve a kÖzúti hidak minősítéseit és jeIöIéseit is;

. Rendelkezésre kell bocsátani a szükséges műszaki tároló létesít-
ményeket 1polgári létesítményeket is);

Dr Zsinkó 'lózsefaIezredes' egyetemidocens. a hadtudomány kandidátusa, !érinformatikai szakmérnÖk 
'ZMNE Loeiszikai tanszók

48



' Meg kell szervemi a folyami átkelő és komp biztosíLísát (moz_

gasbizto sítás);

' szabványosított szoftverek alkalmazísával olyan adatbrízist kell

kifejlesáeni, amely az összes infrastukturális és egyéb létesít-

mények adatait lartalmazza és amelyeket a NATo logisáikai
jelentó rendszeren keresztÍil a Szövetség rendelkezésére kell

bocsátani;

. Biztosítani kell a NATO szabvrínyok szerinti térképeket'

A BNT a felmerülő sziikségletek kielégítését magas fokon inte$ált'

egymással kommunikálni és együttműködni képes szervezetek-tevékeny_

sjgére épiil. A térben és időben változó szükségletek komplexitása' a

.igoraáaa fehdatok bonyolultsága új módszerek és' eszközök alkalma-

zásétt igényli a vezetés és a végrehajtrís szintjén egyariínt'

Tanulmányomban az összet€tt problémák megotdását tamogató

térinfonnatikai etjárások lényegével, tartalmával és távlataival

kivánok foglalkozni, az alábbiak szerint:

' A térinformatika' mint inte$áló technológia;

. A katonai térinformatikai rendszer építésének filozófiája;

' A katonai logisztikai térinformációs modell célja' rendeltetése'

kaPcsolatai;

' A nemzetgazdasági források katonai célú igénybevételének téÍin-

formatikai asPektusai;

' A szakirányú térinformatikai képzés célkitűzései'

A térinformatika, mint integráló technológia

A tórsadalmi és az egléni infonruúcióigény ugrásszeríí növekedése'

, priiía*n* globaliailítilísa, ialanint a szómítristechnika fejliídése
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villigszefte Íelkekette az érdeklűtést a térinÍormatika iránt. Segitségével
közelebb kerültek egymáshoz a technológiai kérdések és a hagyományos
tudományágak. A térinformatika szolgáltató technológiájává vált a térbeli
adatokkal foglalkozó tudományágaknak, a kapcsol8dó szakterületek -
például a logisztika - módszerekkel, technikákkal bővítik annak lehetó-
ségeit. Ezek közül kiemelt szerepet játszanak az adatintegrálás, a modelle-
zés és az elemzés, mivel ezek jól támogatják az összetett problémák
megoldását.

A katonai szervezetek vezetésében és működésében kiemelt szerepet
játszanak a térképi információk, hiszen a csapatok a tevékenységükei a
\ér" minden lehetséges megjelenési formájában folytatják. Á csapatok
el|átását, kiszolgálásált végző katonai és civil logisztikai szervezetek ezer
szállal kötődnek egymáshoz és az őket körülvevő Ítildrajzi kömyezethez'
a nagy mennyiségíj anyag mozgatása, a sokszereplős, bonyolult feladat-
rendszer komplex probléma megközelítést igényel.

A térinformatikai rendszerek adatszerkezetei - a hagyományos (papír_
alapú) nyilvántartásokkal szemben - lehetóvé teszik i adatol egyiJejű
kezelését, a felhasználók sziíLrnának korlátozása néiktil. További előnyként
vehető száÍnításba' hogy a ftildrajzilag elkülönülve tfuolt dokumentumok
(adatok) ellenére, nagy mértókben megkönnyítik az adatnyerést' az adatok
eIlenórzését és azok aktualizálását. Segítségükkel az adatok felhasználása
nemcsak az eredeti gyűjtési célra korlátozódik, ezért - az adatvédelmi
törvény előírásainak betartásával - azokat nagy hatékonysággal lehet más
szempontok szerint felhasználni.

- 'A hagyomanyos térképek esetében az alakzatok (geometriai adatok)
tiírolása és megielenítése szorosan összekapcsolódik. Á aigitati. te.tep"_
zésnéI a geometria és a grafika' továbbá az adatok tárolása és megielení_
tése elválnak egymástól' Ez teszi lehetővé, hogy a tematikának
megfelelően kialakított térképi rétegek önállóan tezettriiot, azok egymás-
sal integrálhatók és műveletek végezhetők velük. (I.' 2. sz. ábra).

A katonai térinformatikai rendszer építésének Íilozófiája

A katonai Jöldrajzi infotmációs rendszer felépítése és kapcsolatai a7l
fekételezi, hogy az orslÍ?védelemben é ntett valamennJ,i szeivezet azonos
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felfogtÍs ban létrehozott adatre ndszere kkel, eglmással harmonizdlo hard-
ver és szoftver környezeÍben mííködik. A csapatok vezetése, a logisaikai
törzsek és a kijelölt ellátási fonások közötti adatcs€re azonos vonatkozási
felületet, azonos adatszerkezetet igényelnek a NATo-val és a hazai
nemzetgazd'aságí szervezetekkel fenntartandó interoperabilitás fenn-
tartásának érdekében. (3.' 4. sz. ábra).

A térinformatikai rendszerek kialakításakor a Nemzeti Informatikai
Stratégia és a MH Informatikai Stratégiája mellett, a Magyar Topográfiai
Programot' valamint a Strukturált Rendszerelemzési és Tervezési Módszer
(Structured Systems Analysis and Design Method, SSADMf ajánlásait
célszeni alapul venni.

A Magyar Honvédség térinformatikai rendszerét a Honvéd Vezérkar,
a haderőnemi vezérkarok' a Logisztikai Főigazgatóság és a hadoszLíly,
dandár vezetési szinteket figyelembe véve, felülrőI lefelé célszerű
kiépíteni. A digitális térképi alapok (digitílis vrááérképek) rendelkezésre
ál|nak, "csak'' a szakadatok struktúrált adatbáuisát kell kialakítani. A
haderőnemek, fegyvememek és a szakcsapatok adatbazisainak kialaki
Lísanál közös adatokként a hadrendek, az állomríLrry.táblak, az anyagi-tech-
nikai készletek, az alakulatok diszlokációja és az adott vezetési szint infor-
mációs rendszerének koordinálását segító állományok jöhetnek számításba.

A katonai térinformációs rendszemek nemcsak a békében, hanem
minosített időszakban is működnie kell' ezért biaosítanía kell a teÍyezett
hadműveleti_harcászati feladatok képi megjelenítését, lehetővé kell tennie
a harci okmányok (grafikus és szöveges) elkészítését.

Ezen elemek megfelelő mélységig történő általános alkalmazísa mel-
lett, a speciális igények kielégítését szolgáló adatbázisok a szakterüle-
tenként kialakított funkcionális modellekből épülnek fel.

2. Biztosítani kell a nyílt rcndszeÍ elv érvényesitését' a minőségjavitó módszeÍ€k bevez€tésél a biz-
tonsági és adatvédelmi követ€Imények érvényÍe juttatfuát' a haÍdYer-szoftver termékek b€szerzésének
m€galapozottságát.
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A katonai logisztikai térinformációs modell célja' rendeltetése,
kaPcsolatai

Á togisztika lényege folyamat-optimalizóltÍs, ti)bb téry'ező epi{lejíí
Jiglelembevételével. A csapatok, a kijelölt nemzetgazdasógi és kaÍonai
ellátási Íorfások egtmáshoz rendelése térben és időben, valaminl az

anyagi folyamatok optiru izlikÍsa bonyolull, sokrétíí kapcsolatrend'
szerre épüL

A logisztikai térinformációs rendszer céljának, rendeltetésének és

kapcsolatainak definiálása során abból célszerű kiindulni, hogy a logisz-

tikai szervezetek felépítésének, csoportosításának és manovereinek lehetővé

kell tenni a csapatok béke, illetve minősített időszakban felmerüló szükség_

leteinek kielégítését.

A katonai logisztikai térinformációs rendszer

. LétrehouÍsának eélja az ellátandők (csapatok), az ellátók (kato-

nai és polgári logisaikai szervezetek), valamint az ellátási for-

rások közös rendszerben történ<j értelmezése;

' Rendeltetése az eryes logisáikai funkciókhoz köthetó, valamint

a logisaikai folyamatokban érintett objektumok térbeli elhe_

lyezkedésére és a közttik lévő kapcsolatoka vonatkozó adatok

gyűjtése, trírolasa' kezelése, elemzése és megjelenítése;

' A katonai logisaikai térinformációs modell kapcsolatait az össz_

fegyvernemi-, fegyvernemi és szakcsapatokat kiszolgáló
logisáikai szervezetek közötti, valamint az egyes vezetési szin-

tek közötti adatmozgások reprezentálják.

A logisÍikai térinformációs rendszer létrehozásakor a vektoros mo-

dell alkalmazása célszerű, mivel adatai metrikusak és topológiát is tartal-

maznak. Az objektumok közötti kapcsolatok a térbeli és a leíró jellemzok

szerint csoportosíthatók' amelyekkel a felhasználás céljanak megfelelő

szoftver segítségével hatékony térbeli elemzést végezhetünk.

A szakadatokra épü!ő funkcÍonális kapcsolatok igen sokfélék lehetnek.

Ezek alapja az objektumok leíró jellemzóinek összehasonlítása, egymáshoz
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való viszonyuk m eghatározása. Megfelelő logikai fiiggvények alkalmazár

sával az egyes objektumok között összetett kapcsolatok is létrehozhatók,

amelyek jól Límogatják az operatív, a taktikai és a stratégiai szinhi dön_

tések kialakírását.

A nemzetgazdasági források katonai célú igénybevételének
térinformatikai aspektusai

A polgari és a katonai törzsadattárak létrehozásával mar békeidószak-

ban ki ieli alakítani azokat a strukturált adatbázis-rendszereket, amelyek

segítségével brírmely időszakban meg lehet határozni a logisztikai támo-

gulas üh"tséges és szükséges mértékét, szeÍkezatét, valamint a feladat

végrehajtásába bevonható erőket és eszközÖket.

Megfeleló műszaki és jogi háttér megÍeremtésével a katonai térinfor-

matikai iendszernek a (tervezett és részben megvalósult) logisztikai szol-

gáltató központok informatikai háIőzatához tiirténő csatlakozása révén

ő|yrrrt "viraális logisztikai központ" működtetésére nyílna'lehetőség'

aÁely egyesítené az egymástól elszigetelten működő erófonások előnyeit'

A katonai logÍsztikai funkcilik szerinti felosztásnak megfelelően a

" civil,, törzsadattlir a védelem szempontjtÍbó! közvaknül alkalmazható'

csereszabatos kapacitlisok és szolgáltűIlisok ddataÍt taftalműaa (5 
' ' 6' ' 7 ' '

8' sz. ábra):

' Elllitás-elosztús.' a nemzetgazdas i4 báuisán (a csővezeték-rend-

szerek, tárolók, állomások is) tírolt anyagi készletek fajtája'

memyisége, minősége; az ipar, a mezőgazdasátg és az eróőgaz-

daság termelési, szolgáltatási kapacit'ísa;

' ÚzemÍenntartós.' ipari javítóbrázisok' szerviziíllomiisok kapacitása;

. Egészségü|J|: lélekszám, népsűrűség, a lakosság egészségügyi

helyzete; az egészségúgyi intézmények típusa, kórházi ágyak

száma' az ellátás struktúrája; vér, vérpótló szer, gyógyszer, gyó_

gyászati segédeszközök mennyisége, összetétele; egészségügyi

szakállomány létszáma, összetétele;
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. Közlekedés: az országos közlekedési hálózat műszaki és forga_
lomtechrrikai adatai; közlekedési alágazatonkénti bontásban a
jrírműállomány kapacitása; pályaudvarok, kikötők, repülőterek
személy- és áruforgalmi, valamint rakodási lehetőségei; a rom-
bolások helyreállítására kijelölt anyagok, technikai eszközök és
szeÍVezetek adatai;

. Elhelyelés, objektumak iizemeltetése: víz-, csatoma-, gaz-, hő-,
villamos_energiaháIózat fe1építése, csatlakozási lehetőségei,
azok kapacitása.

A makro szintti gazdasági, infrastrukturális adatokat a szakminisztéri_
umok és az országos hatiískörű szervezetek, aZ egyes településeke
vonatkozó adatokat pedig az önkormányzatok kezelik. AZ adatok gyűjtését
és naprakészen tartiísát interdiszciplináris módon, a különbözó szakterü-
letek művelőinek együttműködésével lehet elvégezni.

Az adatmodellek kialakítása a rendelkezésre álló kapacitások"
i|letve a prognosztizált szükségletek bázisán, kétféle módon lehetséges:

. Az eIlátási, szolgáltatási kapacitások teIepülésenkénti modelljé-
nek kialakítása, tekintet néIkijl a szükségletekre;

. A szükségletek alapján igénybevételre tervezett (Védelmi Terv)
kapacitasok modelljének kiaIakítása, településenkénti bontásban.

Úgl ítéljük neg, hogl az első változat szerinti modelt létrehozósához
nagl kapacittisú adattárakra van szükség' Az adatok összegyűjtése és kar_
bantartása rendkívül idoigényes, több közreműködő íolyamatos, Összehang-
olt tevékenységét igényli. A reálisan kezelendő információ mennyiségét
tekintve a kapacitás-bázisú modell kialakítása és fenntartása a katonai
logisáikai térinformatikai rendszer működtetése szempontjából nem indokolt.

A második változat szerinti modell rövidebb idő alatt, kevesebb köl!
séggel hozható létre. A védelmi tervezési folyamat sorrí,n kialakult dön-
téseknek megfeleloen az egyes funkcionális modulok közvetlenül levezet-
hetők, s ezzel lehetővé válik az "azonnali,, alkalmazásuk is.
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A 9., 10., I l ' sz. ábrák egy ZHCS Szállítási útvonalának, egészségügyi
és ellátáSi körzetének tematikus térképeit és szakadatbázisát tartalmazzák.
A törzsek és a szolgálatiág-főnökök valós időben tudják nyomon követni
a kijelölt térségben tevékenykedó alegységek helyzetében beállt változát-
sokat, altematívákat tudnak kidolgozni az ellátási-utaltsági rend kialakí-
tására, módosítására.

A szakirányú térinformatikai képzés célkitűzései

A tanszékünkön folyó képzés ta űlmi és módszertani megújítása
nemzetközileg is elismert, konvertálható ismeretek átadÍsdl igénflL Ezért
- összhangban a szak fejlesztési és m inoségbiztosítási stratégiájával _ a
hallgatók szakirányú térinformatikai képzését tűÍük ki célul' valamennyi
képzési formában (alapképzés, szakiranyú továbbképzés, felsószintű katonai
vezeÍői képzés és PhD alprogram).

A műszaki háttér me5eremtése céljából FEFA pályazatot nyújtottunk
be egy térinformatikai laboratórium létrehozására, hogy új alapokra tudjuk
helyezni a logisztikai folyamatok kutatását és oktatását. A térinformatikai
fejlesaés eredményei közvetlenül hozzájrírulhatnak a Brit Királyi Logisztikai
Iskolával négy éve tartó, angliai és magyarotszági helyszíneken levezetett
"MAGLITE" logisztikai gyakorlat és a NATO törzstiszti tanfolyamokon
folyó felkészítés infrastrukturális hátterének javításához.

A hallgatók bevonásával - ttidományos diákköri pályázatok, illetve
szakdolgozatok révén - reális lehetőségünk nyílik ana, hogy résa vegyünk
a Magyar Topográfi ai Program katonafoldrajzi információs rendszerének
1ogisztikai feladatainak kidolgozásában is.

Meggyőződésem, hogy a térinformatika eszközrendszerének és mód-
szereinek növekvő szerepe vitathatatlan a stratégiai és az operatív dön-
tések előkészítésénél' Segítségével sikeresen oldható meg a különbözo
vezetési rendszerek kooperációja, a logisÍikai folyamatok térinformatikai
támogatása lehetővé teszi az ellátásí fonások, valamint az ellátandók
közötti kapcsoIatok feladatorientált kezelésé! amely végső soron a csapa-
tok tevékenységét pozitív módon befolyásolja.
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A digitális térkép rétegei

I' számú ábra

katonai alkalmazások

nemzetgazdasági fonások

vinajz

közlekedés

telepiiléshálózat

A logisztikai térinformáciÓs rendszer
adatszerkezete

geornetriai adatkezelés

felhasználó
E--t:t=
t#
közlekedés

2'szthnú ábra

szakadatkezelés
ellátási forrás
F--:E
Í--{--'-l.-.--{+l
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A katonai térinformatikai rendszer
architekturája 3. számú óbra

@€Y-}
&-tt-.

csapatok

Törzsek és vezetési szintek közötti
adatcsere 4. szómú t

gl. dd. g. ho.

ZHCS gl. dd.

hadműveleti törzs
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5' számú óbra

A civil törzsadattár főbb elemei

A közúth álózat szakadatai na k
struktÚrája, kapcsolatai 

6'szómúabfa

viszonylat, burkolat, szélesség
vízi akadályok
hidak
kompátkelőhelyek, kompok

-i

mezőgazdaság .-.
|avítás _P



A va s Úth á lőzat szakad atai n a k

struktúrája

Az egészségÜgyi intézetek

szakadatai

7 'lzómú ábra

8' szánú jbra
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