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Tudományos életünk helyzetét és fejlődését a Magyar Néphadsereg meg
alakulása óta a hadtudomány elméletének fejlődése, a társadalmi előrehala
dásból, a tudományos és technikai fejlődésből adódó követelmények, a had
seregfejlesztésre meghatározott irányelvek és célkitűzések, továbbá a szolgálatot 
teljesítő káderállomány felkészültsége határozta meg. 

Hatalmas utat kellett bejárni a Magyar Néphadsereg hadtápjának ahhoz, 
hogy egy teljesen mennyiségi szemléletre alapozott régi „GH" rendszerről eljus
son a mai helyzetig, amelyben már - minden túlzás nélkül állíthatjuk - a had
tápbiztosítás minden folyamata teljes vertikumában kutatott és egyes fófolya
matait tekintve feltárt, tudományosan megalapozott rendszerré vált. 

Ezt az utat (1) a felszabadító szovjet hadsereg tudományos bázisára ala
pozva, a (2) szocialista országok és ezen belül is a Szovjetunió támogatásával, 
(3) a kommunista morálra alapozott szubjektív bázis megteremtésével és min
den kétséget kizáróan csak (4) a szocialista rendszer építése és társadalmi vi
szonyai között lehetett ilyen törésmentesen bejárni. 

Anélkül, hogy tudományos életünknek ezt a 25-30 éves nagyszerű és össze
függő folyamatát időszakokra feltördelnénk, meg kell állapítanunk azt, hogy 
jó közelítéssel a tudományos tevékenységünk a következő szakaszokra bontható 
fel: 

1. A Magyar Néphadsereg és ezen belül az MN hadtápjának megteremtése, 
az anyagi-technikai bázis létrehozása a régi hadsereg elveire és gyakorlatára 
alapozva, az onnan átvett tiszti és tiszthelyettesi állomány igénybevételével. 

2. A Magyar Néphadsereg hadtápjának átszervezése és a hadtápbiztosítás 
újrendszerű folyamatának kialakítása, a szovjet hadsereg hadtápbiztosítási elvei
re és gyakorlatára alapozva, a párt hívó szavára az MN-ben bekerült és kikép
zett idősebb és fiatalabb kommunista tisztekre támaszkodva. 

3. A magasabb szintű tudományos tevékenységhez szükséges szellemi és 
anyagi bázis megteremtése, a szocialista hadtudomány elméletének és gyakorla
tának átvétele, valamint a fiatal tiszti állomány Szovjetunióban és hazai katonai 
iskolákon történő magasszintű felkészítés útján. 

4. A hadtudomány elméletének fejlődéséből, valamint a társadalmi előre· 
haladás követelményekből adódó fejlesztési feladatok tudományos megalapo-



zásának, a hadtápbiztosítás elmélete továbbfejlesztésének, valamint a tudomá
nyos élet és tevékenység egész MN hadtápra történő kiterjesztésének napjainkig 
tartó időszaka. 

Ezek az időszakok egymástól el nem választhatók, hiszen az átmenet nem 
egyik napról a másikra, és a hadtápbiztosítás nem minden folyamatában egy
időben került végrehajtásra. Azonban a történelmi áttekintés során egy-egy idő
szak jellemző vonásai meghatározzák az MN hadtápja tudományos életének 
akkori helyzetét. 

A Magyar Néphadsereg megalakulásának időszakában, a hadtápbiztosítás 
teljes egészében a régi hadsereg hadtápbiztosítási elvei és gyakorlata alapján 
került megszervezésre és végrehajtásra. Ebben az időszakban a még kialakuló
ban levő néphadsereg hadtápján belül, a szó teljes értelmében vett tudományos 
tevékenységről nem beszélhetünk, annak csak néhány sajátos vonása jelentkezett 
a párt és állami vezetés által, a hadseregfejlesztésre meghatározott irányelvek 
alapján. 

Ezek között is első helyen kell említeni a „Hadtápellátás" és a „Honvéd
orvos" című folyóiratok beindítását, amelyekben az akkori felső hadtápvezetés 
régi hadseregből átvett tapasztalt hadtáp tisztjei fogalmazták meg és publikál
ták a hadtápbiztosítás belső tartalmának feltárására, az anyagi fegyelem meg
szilárdíására, valamint a népi állam vagyonának kezelésére és megőrzésére vo
natkozó, ebből a távlatból is helytálló gondolataikat. 

Különösen nagy jelentőségű volt a még építési stádiumban levő Magyar 
Néphadsereg hadtápjára az MDP 1948-ban megtartott kongresszusa {egyesülési 
kongresszus), amely meghatározta a hadseregfejlesztés irányelveit és amelynek 
alapján lefolytatásra került az első hadtáp konferencia, amely lényegében fel
tárta és megfogalmazta a a hadtáp fejlődésére vonatkozó legfontosabb kérdé
seket. 

Ezek közül is kiemelkedő fontosságúak voltak, (1) az anyagi fegyelem 
megszilárdítására, (z) a személyi állomány mindenoldalú ellátása színvonalának 
javítására, valamint (3) a hadtáptiszti utánpótlás biztosítására vonatkozó elvek 
és követelmények. 

A megfogalmazott célkitűzések valóra váltásával kialakult egy viszonylag 
szilárd hadtápbiztosítási rendszer és felállításra került a Hadtáp Tiszti Iskola. 

A párt hívó szavára százával jelentkeztek fiatal kommunisták és párton 
kívüliek a Hadtáp Tiszti Iskolára, akikből 1/2, 1 és 2 éves képzés után jól 
felkészített, ambícióval telített, minden áldozatvállalásra kész tisztek lettek és 
kerültek különböző beosztásokba a Magyar Néphadsereg hadtápjában. 

Ebben az időszakban az MN hadtápján belül a hadtápbiztosítás folya
matának kialakításán és megszilárdításán túl, az egyik legfontosabb tudományos 
tevékenységként a tisztképzés tartalmi és didaktikai megalapozása jelentkezett. 

Ezt az időszakot olyan kettősség jellemezte, hogy a követelmények már 
egy magasabb szintű hadtápbiztosítási rendszert céloztak, ugyanakkor a kiképző 
állomány zöme a régi hadseregből átvett tisztekből tevődött össze, akik legjobb 
szándékuk mellett sem rendelkeztek azokkal a tárgyi ismeretekkel, amelyek a 
magasabb szintű követelmények kielégítését, a hadtápbiztosítási folyamat meg
felelő mélységű feltárását és politikummal történő kitöltését biztosítani tudták 
volna. 
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Ennek ellensúlyozására a párt- és állami vezetés rövid átképzés után ta
pasztalt idősebb kommunistákat irányított a, területre, ugyanakkor magasszintú 
felkészültséggel rendelkező szovjet hadtáptiszteket kért fel tanácsadóként, mind 
a felső hadtápvezetés, mind a tisztképzés megfelelő színvonala kialakításának 
segítésére. Ezek az elvtársak, de különösen a tanácsadóként tevékenykedő szov
jet elvtársak, hatalmas segítséget nyújtottak a fiatal Magy Néphadsereg had
tápjának megteremtésében azáltal, hogy a szovjet tudomány eredményeit, sze
mélyes tapasztalataikat és tudásukat önzetlenül nyújtották át az adott területen 
dolgozó elvtársaink részére. 

Már az 195();-es évek elején nyilvánvalóvá vált, hogy az egész Magyar 
Néphadsereg vonatkozásában a régi hadseregből átvett hadtáp szervezetek és 
a hadtápbiztosítás folyamata nem felel meg azoknak a követelményeknek, ame
lyek a viszonylag nagy létszámú és minden vonatkozásban rohamosan fejlődő 
hadsereg igényeiből, továbbá a szovjet hadsereggel történő együttes felkészülés
ből fakadnak. Ennek megfelelően az 1950-es évek elején a párt- és állami veze
tés döntése alapján áttértünk a szovjet hadsereg hadtápbiztosítási rendszerére, 
amely mind a struktúra, mind a folyamatok vonatkozásában a régitől eltérő, 
magasabb szintű és tudományos igényű feladatkomplexumot jelentett. Ezzel egy
időben az 1949-ben beindított tisztképzés terén is mind tartalmi, mind didak
tikai szempontból minőségi változás vált szükségessé, amely az 1950-es évek 
első felétől az 1950-es évek közepéig került végrehajtásra. 

Anélkül, hogy ennek az időszaknak a hadsereg építő munkája során vég
zett tudományos tevékenységét részleteiben elemeznénk, feltétlenül említést kell 
tennünk azokról a területekről és folyamatokról, amelyek igazolhatóan megala
pozott tudományos tevékenységet igényeltek és amelyek művelői megérdemlik 
azt az elismerést, amelyet, ha nem is névszerint említve, de összességében le 
kell írnunk. 

Ennek az időszaknak a tudományos tevékenységét elsősorban a szovjet 
hadsereg hadtápbiztosítási elveinek és gyakorlatának adaptációja, a hadtápbizto
sítási folyamatok gyakorlati elsajátíttatása, az alapfokú tisztképzés tartalmi és 
didaktikai továbbfejlesztése, a felsőfokú tisztképzés megalapozása és beindítása, 
az anyagi-technikai, egészségügyi és elhelyezési bázis megteremtése, továbbá a 
nemzeti sajátosságok lehtőségekhez mért érvényre juttatása érdekében folyó 
tudományos munka jellemezte. 

Ha helyileg kívánnánk kötni az MN hadtápján belüli tudományos tevé
kenységet, jó közelítéssel azt modhatnánk, hogy a tudományos munka bázisai: 
az MNHF-ség és törzse, a csoportfőnökségek és önálló osztályok, a tiszti iskola 
és a későbbiek folyamán felállított ZMKA hadtáp tanszékek tanári állománya, 
a seregtestek és magasabbegységek hadtáp törzsei személyi állománya, továbbá 
szakmai vonatkozásban a HM közvetlen szervek és intézetek állományának egy 
része voltak. 

Ebben az időszakban a tudományos tevékenység az adaptáció és a felsorolt 
fő területeken belül szinte kizárólag a meglevő bázis tartalmi és módszerbeli 
feltárására és részbeni fejlesztésére irányult. Központi célkitűzés hiányában, a 
mindennapi élet követelményei és a néphadseregbe bekerült kommunisták újra 
és jobbra való törekvése szolgáltatta a hajtóerőt. Perspektivikus célokat szol
gáló, elméleti és gyakorlati ún. ,,alapkutatások"-ról szinte egyáltalán nem, vagy 
csak néhány szakterületen (pl. egészségügyi szolgálat, élelmezési szolgálat .... ) 
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lehet beszélni. Ugyancsak ezekre a területekre korlátozódott néhány kérdésben 
a meglevő polgári tudományos intézetekkel való együttműködés is. A tudomá
nyos élet terén rohamos fejlődés volt tapasztalható a katona-egészségügyi kuta
tás, továbbá a tisztképzés szellemi és anyagi bázisának megteremtése érdekében 
folyó munkában. 

Az 1950-es évek elsö felét úgy jellemezhetnénk, hogy ebben az idöszakban 
teremtődtek meg az alapjai a későbbi időszak tudományos tevékenységének, 
amelynek során az elméleti és gyakorlati bázist, a szocialista hadtudomány ered
ményei, a szovjet hadsereg hadtápbiztosítási rendszerének elmélete és gyakor
lata, a szubjektív bázist, a hadseregbe bekerült idősebb kommunisták és a tu
dásra szomjas ifjú generáció, az anyagi-technikai bázist, a hibák ellenére is 
rohamosan fejlődő népgazdaság tudományos és technikai eredményei szolgál
tatták. 

A szubjektív bázis megteremtésében a hazai erőfeszítéseken túl fel nem 
mérhető segítséget jelentett a Szovjetunió önzetlen, baráti támogatása. Ennek 
során nagyszámban kerültek katonai akadémiára fiatalabb és idősebb tisztek, 
akik a korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása után hazakerülve, 
forradalmi lendületet adtak a Magyar Néphadsereg hadtápján belüli tudomá
nyos tevékenység magasabb szinten történő beindításához és végzéséhez. 

Történelmi visszapillantásunk nem lenne teljes, ha nem emlékeznénk meg 
azokról az elvtársakról, akik a régi hadseregben szolgáltak, majd felismerve 
és megértve a szocializmus eszméinek nagyszerűségét és hovatartozásukat, hűen 
szolgálták a népet a Magyar Néphadseregben, tudásukat állandóan gyarapítva 
segítettek a hadsereg építésében, a fiatal generáció képzésében, hozzájárulva 
ezáltal a Magyar Néphadsereg hadtápja fejlödéséhez és a tndományos élet 
szellemi bázisa megteremtéséhez. 

* 
Az 1950-es évek második felétöl a Magyar Néphadsereg hadtápja tudomá

nyos életében ugrásszerű fejlődés volt tapasztalható. Ezt a szinte törvényszerű 
fejlődést, alapvetően a két világrendszer helyzetében beállt minőségi változás 
idézte elő, amelyen belül az erőviszonyok kiegyenlítődését jelentette az, hogy 
a szocialista világrendszerhez tartozó országok mind politikailag, mind gazda
ságilag megerősödtek, a Szovjetunió is rendelkezett már atomfegyverrel és meg
felelő hordozókkal, s végül az imperialista agresszív tömbök ellensúlyozására 
védelmi céllal létrejött a szocialista országok hatalmas katonai erejét egyesítő 
,,Varsói Szerződés". 

Mindezek hatására a hadtudomány eddigi elveiben és tartalmában minő
ségi változás jelentkezett, amely alapjaiban kihatott mind a hadmúvészet~ mind 
a haditechnika ugrásszerű fejlődésére és megfelelő súllyal éreztette hatását a 
hadtudomány más területein is, így a hadtápbiztosítás elmélete és gyakorlata 
vonatkozásában is. 

Különösen nagy jelentőségű volt a Varsói Szerződés létrejöttével az a tény, 
hogy a szocialista országok hadseregei és ezen belül azok hadtápjai még inten
zívebben tanulmányozhatták egymás elért eredményeit, kialakulhatott egy egysé
ges alapokon álló, de tagállamonként differenciált hadászati, hadműveleti alkal
mazási elgondolás. Ez lehetőséget adott a szocialista hadtudomány elveit figye
lembe vevő, de az adott ország sajátosságait szemelőtt tartó hadtudományi ku-
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tatás megkezdésére és művelésére, amely minden erővel azt hivatott szolgálni, 
hogy az adott ország hadserege és annak hadtápja minél jobban fel tudjon 
készülni - a Szovjetunió és más szocialista országok hadseregeivel együtt - a 
szocialista világrendszer védelmére és az agresszorok megsemmisítésére. 

Ennek végrehajtására megteremtődtek a feltételek a Magyar Néphadsereg 
hadtápján belül is, mivel (1) a hadtáp tiszti állomány jelentős része felső fokú 
katonai végzettséggel rendelkezett és minden évben nagy létszám került beisko
lázásra a hazai és külföldi felső fokú katonai tanintézetekbe, (2) az ország gaz
dasági helyzetének folyamatos megszilárdulása és rohamos fejlődése megfelelő 
anyagi bázist jelentett, (3) a világméretű tudományos és technikai előrehaladás 
eredményei alapot szolgáltattak a hazai tudományos és technikai bázis kialakí
tásához, (4) a Varsói Szerződés tagállamai között magasszintű tudományos 
együttműködés jött létre és végül (;) több területen megértek a feltételei an
nak, hogy a Magyar Néphadsereg hadtáp szervei kiépítsék az együttműködést 
- alapvetően a fejlesztési kutatások vonalán - polgári szervekkel és tudományos 
intézetekkel. 

Mindezekhez hozzájárult még az is, hogy a párt- és állami vezetés az 
1960-as évek közepétől a népgazdaság mechanizmusának reformját irányozta 
elő és hajtotta végre, amelynek vetületekén a néphadseregi gazdaság strukturá
lis és folyamat korszerűsítési programja jelentkezett. Nem utolsó sorban játszott 
szerepet az, hogy az MSZMP felismerve a tudományos tevékenység jelentősé

gét és a kor követelményeinek megfelelő szükségességét, meghirdette a tudo
mányos munka színvonalának emelését és a tudományos kutatások termelés 
szolgálatába történő állítását. 

Ebben a közelítőleg húsz éves fejlődési folyamatban a Magyar Néphad
sereg hadtápján belüli tudományos élet tartalmának és fejlődésének jellemző 
főirányai a következőkben vázolhatók fel (a teljesség igénye nélkül) . 

A tudományos tevékenység alapvető célkitűzésként, (1) a fegyveres küzde
lem hadtápbiztosítására való felkészülés tudományos szintű és igényű megalapo
zását, (2) a hadtápgozdálkodás színvonalának népgazdasági fejlődést követő 
szintre történő emelését, (3) a fejlesztési tervek és időszakok tudományos mun
kával történő alátámasztását, (4) a tudományos káderképzés színvonalának Cs 
hatékonyságának növelését, (5) a tudományos tájékoztatás rendszerének kiépí
tését és hatékonyságának növelését, (6) a tudományos munka központi irányí
tásának és a legfontosabb feladatokra történő orientálásának megvalósítását 
lehet meghatározni. 

A felsorolt fő célkitűzések érdekében a Magyar Néphadsereg hadtápján 
belül, megalapozott és magasszintű tudományos munka, illetve tudományszer
vezési folyamat került végrehajtásra. 

A fegyveres küzdelem hadtápbiztosítására való felkészülés tudományos 
megalapozásának egyik fontos állomása volt „az MN Szárazföldi Csapatainak 
Hadműveleti-harcászati Alkalmazása és felkészítése" című kutatási témán belül 
kidolgozott, a hadtápbiztosítás korszerűsítésére vonatkozó anyag. 

Ez a tudományos munka a hadtápbiztosításba beletartozó szervektől be
vont nagy létszámú kollektíva elemző és felmérő munkája eredményeként ke
rült kidolgozásra és következtetéseiben, javaslataiban kitért: 

a) az anyagi biztosítás korszerűsítésére, ezen belül az anyagi készletek 
létrehozásának és utánszállításának célszerű változataira, 
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b) a hadműveleti hadtáp felső tagozatának szükségességére, alkalmazásá
nak és működésének módozataira, 

c) az anyag-utánszállítás várható volumenének meghatározására, 

d) a technikai biztosítás várható követelményeinek meghatározására és az 
igények kielégítése biztosításának módozataira, 

e) az egészségügyi biztosítás korszerűsítésére, ezen belül a szükségletek 
kielégítésének várható változataira és követelményeire, 

f) a közlekedési biztosítás korszerűsítésére, fő iránnyal a közúti és vasúti 
helyreállító kapacitás növelésére, 

g) a hadtápvezetés korszerűsítésére, ezen belül az egységes hadtápvezetés, 
a vezetés szervezeti és technikai fejlesztése, a tervezés-irányítás javítása és a 
több nemzetiségű hadműveleti tevékenység hadtápvezetési problémáinak feltá
rása vonatkozásában tett javaslatokat. 

A kidolgozott anyag minőségét és realitását bizonyítja az a tény, hogy aján
lásai, következtetései nagyobb részben megvalósításra kerültek, illetve megvaló
sítás alatt állnak a jelenlegi fejlesztési szakaszunkban. 

A fegyveres küzdelem hadtápbiztosítása korszerűsítése érdekében még szá
mos más területen is folyt és folyik ma is megalapozott kutatómunka, amelyek 
közül csak a legfontosabbakat tekintve a következők említhetők meg: 

I. Az MN csapat-, hadműveleti és központ hadtáp szervezeti korszerü
tése, továbbá a felső hadtápvezetés szervezeti rekonstrukciója, a hadtápvezetés 
folyamatának javítása és korszerűsítése. 

2. A koalíciós FRONT keretében működő nemzeti seregtestek hadtáp
biztosítási rendszerének kialakítása. 

3. A hadműveleti hadtáp felső tagozatában működő szervezetek belső te
vékenységének fejlesztése. 

4. Gépi-adatfeldolgozás a csapat- és hadműveleti hadtáp tagozatban. 

; . A gépi anyagmozgatás rendszerének kialakítása a csapat- és hadműve
leti hadtápban. 

6. A hadtápegységek, -alegységek, -törzsek és a személyi állomány kikép-
zésének és felkészítésének korszerűsítése. 

7. A hadtáp tisztképzés tartalmi és didaktikai korszerűsítése. 

8. Az MN közlekedési és szállítási rendszerének korszerűsítése. 

9. Az MN háborús egészségügyi biztosítási rendszerének korszerűsítése, 
alapvető iránnyal a sérültek és betegek egészségügyi ellátásának javítására, a 
tábori kórházak alkalmazásának és működtetésének javítására. 

10. Az integrált hadtápvezetés rendszerének kialakítása. 

11. A tábori automatizált hadtápvezetési alrendszer kiépítésére irányuló 
tevékenységekben való részvétel. 

I 2. A területi ellátási rendszer kialakítása. 
A felsoroltakon kívül még számos területen és kutató helyen folyt és fo

lyik ma is tudományos kutatómunka a fegyveres küzdelem alatti korszerű 
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hadtápbiztosítási rendszer kialakítására. Ezen belül feltétlenül meg kell emlí
teni az MN hadtáp harckészültsége fokozása érdekében folyamatosan végzett 
kutatómunkát és az egyes szakterületeken belül a szakanyagok és technikai esz
közök fejlesztésére, a korszerű ellátási rendszer kialakítására vonatkozó több 
éves tevékenységet igénylő kutatómunkákat. 

* 
A hadtápgozdálkodás színvonalának javítása érdekében végzett tudományos 

tevékenység fő célkitűzésként a (1) rendelkezésre álló anyagi és pénzeszközök 
minél hatékonyabb felhasználása, (2) a gazdálkodási folyamatok hatékonysá
gának növelése, (3) a költségvetési gazdálkodás korszerűsítése. (4) a fejlesztés 
és fenntartás helyes arányainak kialakítása, (5) a csapatgazdálkodás önállóságá
nak növelése és színvonalának emelése, végül (6) a hadseregen belüli élet- és 
munkakörülmények javítása került meghatározásra. 

Ebben a fel nem mérhető hatalmas munkában, a fejlesztési célkitűzések tu
dományos megalapozásában és végrehajtásában döntő szerepet kaptak az MN 
Hadtápszolgálat Főnökségei, az MNHF közvetlen és törzs osztályok, valamint a 
csapatok hadtápszervezetei. Vitathatatlan, hogy e területeken nyílt legnagyobb 
alkalom és lehetőség a polgári szervekkel és kutató intézetekkel való együtt
működés kiépítésére, az együttes tevékenység megszervezésére. 

E tudományos folyamat kezdeti lépései visszanyúlnak az 1950-es évek első 
és második felére, amikor is az egyes szolgálatokon belül a napi életben tapasz
talt hiányosságok felszámolását, az ellátási színvonal folyamatos javítását és az 
állandóan növekvő igények lehetőségeihez mért kielégítését tűzték ki célul. 

Ebben az időszakban ezen a területen a tudományos élet fő jellemzője a 
részfejlesztési célok érdekében végzett tudományos kutatás volt. Ez az időszak 
képezte az alapját és teremtette meg a szellemi bázist annak a komplex, hadtáp
gazdálkodást segítő fejlesztési időszaknak, ami a népgazdaság új mechanizmusá
nak bevezetése után az MN hadtápján belül központi irányítással és célkitűzé
sek meghatározásával került beindításra és végrehajtásra. Ebben az időszakban 
már folytak kísérletek (kutatások) a csapatgazdálkodás önállóságának növelé
sére, a korlátozott és egyes területeken a teljes pénzgazdálkodás bevezetése 
útján a korszerű készletgazdálkodás alapelemeinek megismerésére és részbeni 
bevezetésére, a gépi adatfeldolgozás kezdeti lépéseinek megtételére, továbbá a 
hivatásos és sorállomány elhelyezési problémáinak feltárására, a fejlesztési cél
kitűzések megfogalmazására. 

Az 1960-as évek második felében a Magyar Néphadsereg hadtápján belül 
magasszínvonalú tudományos kutatómunka került beindításra a népgazdaság 
új mechanizmusa néphadseregi hatásainak feltárására és kimunkálására. Ennek 
a tudományos munkának az eredményeként alakult ki a költségvetési gazdálko
dási rendszer jelenlegi formája, a csapatok önálló költségvetési gazdálkodási 
rendszerben való működtetése, a pénz- és készletgazdálkodás - szabályozókra 
alapozott - folyamata és a katonai termelő üzemek önálló költségvetési üzemi 
gazdálkodási rendszere. 

Ebben az időszakban indult be intenzíven a csapat számviteli rendszer 
korszerűsítése érdekében folyó tudományos munka, amelynek során létrejöttek 
(néhány helyen kísérleti jelleggel) a számviteli és adatfeldolgozó pontok 
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(SZAP), majd az egységes és központilag könnyen szabályozható készletgazdál
kodás megvalósítását célzó „Anyag;-Technikai Biztosítási" (ATB 1971.) alrend
szer kutatási munkája. 

Széles körű kutatási folyamat indult be és folyik ma is a személyi állomány 
jelenleginél magasabb szintű egészségügyi megelőző és gyógyító ellátása bizto
sítására, továbbá a csapatszállítások és az anyagmozgatás gazdaságosabbá és 
korszerűbbé tételére. 

Szocialista társadalmunk fejlődésének megfelelően növekedett népünk élet
színvonala, amellyel párhuzamosan beindítottuk az MN állománya élet- és lét
körülményei javítását célzó kutató munkát is. Ennek során kutattuk és kutatjuk 
- majd a kutatási eredmények alapján néhány területen megkezdtük a reali
zálását - a hivatásos és sorállomány ruházati ellátási színvonala emelésének, a 
sorállomány elhelyezési körülményei és a hivatásos állomány lakásellátása javí
tásának, a személyi állomány élelmezési ellátása magasabb színvonalra történő 
emelésének, a szociális és kommunális szolgáltatás hatékonysága növelésének, 
továbbá az ifjúság politikai törvény MN hadtápján belüli megvalósításának. 

Elismerésre méltó kezdeményezés eredményeként indult be az MN 52 p 
hadtáp törzse irányításával és tevékeny munkájával (1970) a csapatgazdálkodás 
vezetési rendszerének javítását célzó egységes tervezési és információs rend ki
alakítására vonatkozó tudományos kutató munka. 

* 
Az MN hadtápján belüli tudományos élet legfontosabb időszakaivá és 

folyamataivá váltak az egyes fejlesztési időszakok (; és 10) terveinek kimun
kálása és az utóbbi években a hadtáp távlati fejlődését prognosztizáló anyagok 
kidolgozása. 

Nagy előrelépést jelentett ezen a területen az, hogy az MN hadtáp felső 
vezetése központi szabályozók és célkitűzések meghatározásával koordinálta és 
koordinálja e heterogén terület munkáját, biztosítva ezáltal a középtávú fejlesz
tési tervek legfontosabb és leggazdaságosabb feladatokra történő koncentrá
lását. 

E területen gyakorlattá vált a tervek összeállítása előtt a legfontosabb terü
letek fejlesztési elgondolásainak kimunkálása, majd ezek alapján a fejlesztési 
célkitűzések és folyamatok meghatározása. Különösen az utóbbi években került 
előtérbe a terv-célkitűzések hatékonyságát biztosító és az optimális döntést elő
segítő tudományos kutató munka. 

Az MN és az MN hadtáp fennállása történetében első alkalommal 1973-
ban került komplex módon kidolgozásra az MN hadtáp várható távlati fejlő
dését feltáró prognózis tanulmány, amely 15 évre előre tekintve, a társadalmi 
előrehaladást és a hadtudomány más tudományterületei fejlődését meghatározó 
előre jelzéseket figyelembe véve, körvonalazza a fejlődés várható irányát és 
ütemét. 

A komplex prognózis tanulmány kidolgozásában részt vettek a hadtáp
biztosításban beletartozó, illetve abban érintett összes szervek. Jól illusztrálják 
a prognózis tanulmány kidolgozása érdekében végzett hamlmas munkát az 1-2. 

vázlatok, amelyek a kidolgozás ütemét és szervezését, valamint az érintett szer
vek tevékenységét mutatják be. 
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A különböző társadalmak, de különösen a szocialista társadalmak életében 
ma már elengedhetetlenek és a tervszerű fejlesztés szerves részévé váltak a 
prognózisok. Az MN hadtápján első alkalommal készített komplex prognózis 
tanulmánynak - azon túl, hogy ma már érezzük vitathatatlan szükségességét -
van néhány olyan tapasztalata, amelyet indokolt következtetés formájában pub
likálni. 

Ezek a tapasztalatok a következők: 

1. A hadtáp prognózis kimunkálásához elengedhetetlenül szükségesek a 
hadművészet és más alapvető tudományterületek fejlődési prognózisa. Ebből 
adódik az, hogy az MN fejlődésére vonatkozó prognózis csak központi irányí
tással, folyamatában és idejében behatárolt, tartalmában minden igényt kielé
gítő módon, de nem részletekbe menően kerülhet kidolgozásra. 

2. Az MN hadtápjára vonatkozó prognózist csak komplex módon, a had
tápbiztosítás folyamatában beletartozó és abban érintett szervek teljes bevoná
sával lehet és kell kidolgozni. 

3. A prognózis anyagban a fejlődés fő- és résztendenciái kidolgozása mel
lett helyt kell adni a különböző szakterületek, illetve folyamatok fejlődési irá
nyainak és fő célkitűzéseinek meghatározására is. 

4. A hadtáp fejlődésére vonatkozó prognózis kidolgozásánál alapvető fi
gyelmet kell fordítani a népgazdaság egyes területei (pl. ipar stb.) és az össz
társadalmi életszínvonal fejlődésének alakulására. 

Ezek a legfontosabb következtetések is biztosítják azt, hogy tudományos 
életünk jelenlegi fejlődési szakaszán már elértünk arra a szintre, ahol a végzett 
munka egyik követelményeként, a magasabb szintű munka megvalósításához 
szükséges tapasztalatok és következtetések levonása is igényként jelenik meg. 

* 
A felsorolt területeken készített tudományos értékű munkák elbírálására 

és a tudományterület, illetve tudományszakterület vezetője részére történő aján
lások megtételére az MN hadtápján belül két tudomány tanács, a Magyar Had
táp Tudományos Tanács (MNHTT) és a Magyar Néphadsereg Orvos Tudo
mányos Tanácsa (MNOTT) működik. A tanácsok munkájának előkészítését, 
valamint az adott területeken a tudományos élet szervezését tanácsonként egy
egy kinevezett tanácstitkár (tudományszervező) végzi. 

* 
Különösen fontos helyet foglal el az MN hadtápja tudományos életében 

a tudományos káderképzés és az ezzel kapcsolatos szervező, irányító munka. 
Már az 1960-as évek első felében világosan látszott az, hogy a jó szakmai 

felkészültség még nem elegendő ahhoz, hogy egy-egy fejlesztési feladat meg
felelő mélységű tudományos munkával kerüljön megalapozásra. A magasszín
vonalú tudományos munkavégzéshez minél nagyobb számban képzett, tudomá
nyos fokozattal rendelkező káderre volt szükség, akik azon túl, hogy a tudomá
nyos munka irányítói és kidolgozói voltak, képesekké váltak az ismeretek és 
módszerek átadására is. 
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Ennek a felismerésnek eredményeként indult be az 1960-as évek első felé
ben az MN hadtápján belül is a tudományos káderképzés, amelyet lehetővé 
tett az, hogy ebben az időszakban az MN hadtápja már nagy létszámú, 
jól felkészült káderállománnyal rendelkezett. Elsőként olyan elvtársak kerültek 
központilag kijelölésre, akik a szükséges ismeretekkel és szakvizsgákkal ren
delkeztek, így célra irányított és az MN hadtápja részére szükséges témában 
készített kandidátusi értekezés megírása és megvédése útján nyerhették el a 
,,Hadtudományok Kandidátusa" című tudományos fokozatot. 

Az 1960-as évek második felétől kezdve rendszer tudományos káder kép
zés indult be az MN hadtápján belül, amelynek alapgondolata a tudományos 
fokozat elnyerésén túl az volt, hogy olyan témákat dolgozzanak ki a pályázók, 
amelyekre az MN hadtápjának elengedhetetlenül szüksége van. 

A célkitűzésnek megfelelően 1974. év végéig az MN hadtápján belül 12 
fő nyerte el a „Hadtudományok Kandidátusa", 4 fő az „Orvostudományok 
Doktora" és 18 fő az „Orvostudományok Kandidátusa" című tudományos fo
kozatot, ugyanakkor jelenleg r 1 fő aspiráns, illetve pályázó készül a részére 
kijelölt témában értekezésének megvédésére. 

Ezek a számok is azt bizonyítják, hogy a Magyar Néphadsereg hadtápján 
belül érvényesül a tudományos élet egy igen fontos célkitűzése a magasszintű 

felkészültséggel rendelkező tudományos káderállomány létrehozása, amely biz
tosítékot nyújt a jelenben és a jövőre vonatkozóan, az egyre inkább elenged
hetetlen követelményként jelentkező tudományos kutató munka szervezésére és 
végrehajtására. 

* 

Az MN hadtápján belüli tudományos élet alakulására döntő hatással volt 
az, hogy a szocialista országok hadseregei és ezen belül a hadtápszervek között, 
továbbá a hadsereg és polgári szervek között magasszintű tudományos együtt
működés alakult ki az 1950-es évek végétől napjainkig. 

A nemzetközi és hazai tudományos együttműködés formáiként (1) a tudo
mányos káderképzés kölcsönös lehetőségeinek biztosítása, (2) nemzetközi ta
pasztalatcserék, konzultációk és tudományos viták, (3) szakmai szimpóziumok, 
(4) tudományos és technikai kongferenciák, ( 5) szakanyag és szaktechnikai be
mutatók, (6) folyóirat cserék, (7) elméleti anyagok és gyakorlati (technikai) 
megoldások adaptációi, végül (8) a szakanyagok és technikai eszközök gyár
tása és beszerzése említhetők meg. 

A nemzetközi együttműködést, csak az MNHF-ség és az alárendelt MN 
szolgálat főnökségei viszonylatában vizsgálva megállapítható, hogy 1970-73-ig 
mintegy 180 alkalommal és 360 fővel vettünk részt különféle rendezvényeken 
a baráti szocialista országokban, ugyanakkor, mintegy 3 3 alkalommal fogad
tunk kb. 160 főt a baráti szocialista országokból konzultáció és tapasztalatcserék 
alkalmával. 

Különösen nagyjelentőségű és hatékonyságú a nemzetközi együttműködés 
a technikai adaptáció (általános és speciális szállító járművek, technikai eszkö
zök stb.) vonatkozásában, valamint a hadtápbiztosítás elméleti kérdéseinek ki
alakításában. 

A különböző szolgálatok között (eü., élm., üza.) rendszeressé és mind
inkább színvonalassá váló együttműködési módszerként említhetők meg a 3-5 
évenként megrendezett szakmai szimpóziumok, amelyeken a VSZ tagállamai 



EPE. Anyagmozgatási konferencia (1972) 

hadseregei adott szolgálatai megismertetik egymással korszerű anyagaikat és 
technikai eszközeiket, ugyanakkor egységes álláspontot alakítanak ki a szak
terület elméleti kérdéseiben. 

Fontos szerepet tölt be az együttműködésben a különböző hadtáp témájú 
szakfolyóiratok cseréje, illetve egymásnak történő megküldése, amelynek az 
adott szocialista ország hadserege hadtápbiztosítására vonatkozó elméleti és gya
korlati kérdéseket tartalmazzák. 

A Magyar Néphadsereg hadtápján belül kiadott „Hadtápbiztosítás" és 
„Honvédorvos" című folyóiratok is megküldésre kerülnek a baráti országok 
hadseregei részére. 

Mindezek azt bizonyítják, hogy az együttműködés vázolt formái tartalma
sak és hasznosak, jelentős mértékben hozzájárultak és hozzájárulnak a VSZ tag
államai hadseregei hadtápjának egységes és hatékony felkészítéséhez, a hadtáp
biztosítás elméletének és gyakorlatának egységes alapokon történő kialakításá
hoz és továbbfejlesztéséhez. Végül, de nem utolsó sorban növelik a tudományos 
munka hatékonyságát azáltal, hogy egyrészt elkerühetővé teszik a párhuzamosan 
végzett kutató munkát, másrészt néhány kérdésben célirányosan koordinált fel
adatok meghatározásával koncentrálják az erőket, a mindannyiunk számára leg
fontosabb problémák megoldására. 
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Tudományos életünk egyik legnehezebben fejlődő területe volt a tudomá
nyos publikáció és tájékoztatás, ezen belül is a meglevő saját és külföldi anya
kokról történő információ szolgáltatás rendszeressé és folyamatossá tétele. 

Az MN hadtápján belüli tudományos tevékenység publikálására hosszú 
éveken át csak a „Honvédelem" és a „Honvédségi Szemle", valamint a nagy 
múltra visszatekintő „Honvédorvos" című folyóiratok keretén belül volt lehe
tőség. Ez érthető módon gátolta azoknak a szakterületeknek publkációs tevé
kenységét, amelyek csak szakmai területüket érintő és nem az egész MN-re 
vonatkozó tevékenységüket szerették volna publikálni. 

Ezt látva és érezve az MN hadtáp felső vezetése az 1960-as évek közepén 
beindította a „Hadtápbiztosítás' című belső folyóiratot, amely ma már negyed
évenként nyílt és titkos számokban jelenik meg, és amelynek tartalma, színvo
nala a szocialista országok hadseregei részéről is elismerést kapott. 

Továbbra is komoly probléma van jelenleg a különböző hadtáp témájú 
folyóiratok, cikkek, udományos munkák és szolgálati kiadványok tartalmi fel
dolgozása, témánkénti nyilvántartása és az érintett vezetők, illetve tudományos 
munkát végző állomány rendszeres tájékoztatása terén. A több évtizedes lema
radás felszámolására megtettük az első lépéseket, majd terveink szerint 5-10 
évre visszamenőleg és a továbbiakban folyamatosan végrehajtjuk a különböző 

folyóiratok hadtáp szempontból történő figyelését, megszervezzük :1 szakterüle
tenként készített tudományos anyagok (nyílt és titkos) feldogozását és nyilván
tartásba vételét, távlataiban feldolgozzuk a hadtápra vonatkozó rendeletek, ál
lami intézkedések nyilvántartását. 

A V SZ tagállamai hadseregei üzemanyag szolgálatának 
l . nemzetközi szimpóziuma (Varsó 1972) 
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A témánkénti feldolgozás és nyilvántartásba vétel (elektronikus számító
és adatfeldolgozó gépek) útján azt tervezzük elérni, hogy egy adott témával fog
lalkozni kívánó vezető, vagy kidolgozó a legrövidebb időn belül képet kapjon 
arról, hogy a kidolgozáshoz milyen publikációk és tudományos munkák állnak 
rendelkezésre és azok milyen módon érhetők el. 

Előzetes felmérő munkánk azt igazolja, hogy az MN hadtápján belül hatal
mas mennyiségű és értékű publikáció, illetve tudományos munka található. Ha 
csak az elmúlt 10 év távlatát vesszük alapul, többszáz folyóiratban és tudomá
nyos munkában több mint 10 ooo téma került kidolgozásra, illetve leközlésre, 
amelynek rendszerezése, majd a kívánt információ szolgáltatása nagy segítséget 
jelentene mind a vezetés, mind a kutatást végzők számára. 

* 
Befejezésül néhány gondolatban utalni kell az MN-en belüli hadtudományi 

tevékenységre, ezen belül a hadtáp tudományos élet szervezeti rendszerére, irá
nyítására és a tudományos munka szervezésére. 

Amint ez a történeti visszatekintésből is kitűnik, a tudományos élet a konk
rét kidolgozó és alkotó munkán kívül még számos perifériális, de abba szorosan 
illeszkedő tevékenységből tevődik össze. 

Természetes, hogy egy ilyen szerteágazó, összességben az egész néphadse
reg fejlődésére kiható tevékenység csak egy központi akarat szerint és fő kérdé
seiben dirrekt (központi terv) irányítással kerülhet végrehajtásra. Minden tu
dományterületen belül - de különösen egy ilyen szerteágazó - több tudomány 
szakterület tevékenységét összefogó területen belül, mint az MN hadtápja -
vannak és kell is, hogy legyenek specifikus témák, amelyek egy-egy sajátos folya
mat tudományos felmérésére és kimunkálására vonatkoznak. Ettől eltekintve 
mégis azt kell hangsúlyozni, hogy az MN hadtápján belüli tudományos tevé
kenység fő célkitűzését és tartalmát nagyobb részben az egész Magyar Néphad
sereget érintő elgondolások és fejlesztési célkitűzések tudományos megalapozása 
és kimunkálása kell, hogy képezze. Ezzel párhuzamosan továbbra is biztosítani 
kell a szakterületenként jelentkező tudományos részigények kielégítését, továbbá 
az arra felkészült tudományos dolgozók, öntevékeny kutató munkájának végzé
sét is. 

* 
Annak érdekében, hogy a történelmi áttekintés a tudományos munkákkal 

szemben támasztott követelményeknek is megfeleljen, néhány gondolatban szük
ségesnek látszik vázolni a közeli jövő tudományos életünkre vonatkozó fő cél
kitűzéseit is, amelyek a következőkben fogalmazhatók meg: 

1. Tovább kell folytatni a hadtudományi tevékenység szolgálati feladataink 
érdekében történő végzését, ezen belül 

- a rövidebb és hosszabb fejlesztési célkitűzéseink és terveink megalapo
zását, 

- a csapathadtápban végzett munka tudományos szintű feltárását, az elért 
eredmények és következtetések nagyobbmérvű publikálásával biztosítani kell 
azok adaptálását, 

- folyamatosan biztosítani kell a hadtáp távlati fejlődését feltáró prognó
zis anyagok kidolgozását, időszakonkénti pontosítását. 



2. Szinten kell tartani és a lehetőségekhez mérten célszerű fokozni a tudo
mányos káderképzés mennyiségi és minőségi színvonalát, alapvetően azokon a 
területeken kell előrelépni (szakterületek), ahol lemaradás tapasztalható és ame
lyeken a munka mindinkább megköveteli a tudományos minősítéssel rendelkező 
káderek tevékenységét. 

~. A megkezdett úton továbblépve meg kell teremteni a tudományos tá
jékoztatás leghatékonyabb rendszerét. Alapvetően biztosítani kell azt, hogy az 
MN hadtápján belül tudományos munkát végző állomány és ezen belül súllyal 
a vezető állomány rendszeres és folyamatos tájékoztatást kapjon, továbbá a tu
dományos munka végzéséhez szükséges irodalmi bázis létrejöjjön. 

Mindezen célkitűzések megvalósítása érdekében nagyobb gondot kell fordí
tani: 

- a hadtudományi munkát igénylő feladatok meghatározására, a tudomá
nyos munka közép- és hosszútávú terveinek kidolgozására. 

- a tudományos kutató munka szervezésére és végrehajtására, valamint az 
elért eredmények elismerése terén a személyiség szerepének a kiemelésére. 

* 
Összegezve megállapítható, hogy az MN hadtápján belül végzett tudomá

nyos tevékenység jelentős mértékben elősegítette a harckészültség színvonalá
nak emelését, hatékonyan hozzájárult a fejlesztési célkitűzések maradéktalan és 
magasszínvonalú végrehajtásához, hozzásegítette a vezető és végrehajtó állo
mányt a társadalmi előrehaladásból adódó távlati fejlődés követelményeinek és 
lehetőségeinek megismeréséhez, továbbá a végrehajtandó feladatok és célkitű
zések reális meghatározásához. 

Természetes, hogy egy történelmi áttekintésben nem lehet részleteiben ki
térni minden olyan munkára, amely a tudományos munka fogalmába sorolható, 
de csak a legfontosabbnak tartottak is azt igazolják, hogy az MN hadtápján 
belül magasszintű és tudományosan megalapozott tevékenység folyik, amelyet az 
állomány jelentős része minden elismerést megillető módon szolgálati tevékeny
sége során és azon túl végez. 

A Magyar Néphadsereg hadtápjában különböző beosztásokban dolgozó ál
lomány tisztában van azzal, hogy a reábízott feladatok végrehajtásának egyik 
alapkövetelménye - a feladatok minőségétől függően - a tudományosan meg
alapozott előkészítés, azaz a tudományos munkavégzés ma már elválaszthatat
lan mindennapi tevékenységünktől. 

Az MN hadtápján belül érvényesül az MSZMP Központi Bizottsága által 
elfogadott és meghirdetett azon irányelv, hogy a tudományos munkát a termelés, 
a mindennapi élet szolgálatába kell állítani. Ez lefordítva az MN hadtápján 
belüli tevékenységre, azt jelenti, hogy a tudományos munka mind a központilag 
meghatározott fejlesztési célkitűzéseink megvalósításának, mind a napi szolgálMi 
tevékenységünk végrehajtásának szerves részévé vált. 

(Az ábrák a folyóirat végén találhatók.) 
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