
A Szovjet Fegyveres Erők anyagi-technikai bázisa 
és fejlődésének irányai 

(Fordítás) 

A szovjet honvédelem építésének legfontosabb elve - valamennyi haderő
nem harmonikus fejlesztése, többek között a hadtáp is. Ezért a szovjet fegyveres 
erők anyagi-technikai bázisának mennyiségi és minőségi változásai, a fegyveres 
erők szervezetében végbemenő változások, a hadművészet elméletében, a csa
patok harckiképzésében és harctevékenységében bekövetkezett változások jelen
tős hatást gyakorolnak a szovjet fegyveres erők hadtápjának fejlődésére. 

A VOJENNAJA MISZL folyóirat 1973. 12., 1974. 3. és 6. számában 
- az adott problémával kapcsolatban - megjelent publikációban vörös fonal
ként húzódott végig az a gondolat, hogy a hadtáp fejlesztése - sokoldalú és 
bonyolult folyamat, magába foglalja az összes alkotóelemeket: a személyi állo
mányt, anyagi-technikai bázist, a szervezési struktúrát és a hadtápbiztosítás el
veit stb. 

Az utóbbi években a katonai elméleti munkában és az időszakos sajtó 
anyagaiban megjelent kérdések, amelyek a hadtáp szervezetével, a hadtáp sze
mélyi állomány kiképzésével és a csapatok ellátásának elveivel foglalkoztak 
megfelelő részletességgel kerültek megmagyarázásra. Ami a hadtáp anyagi
technikai bázist illeti, igen kevés ismertetés jelent meg a sajtóban arról a szak
mai munkáról, amely feltárja a hadtáp anyagi-technikai bázis tartalmát, köl
csönös összefüggéseit, állapotát és fejlődésének irányait. A cikk kísérletet tesz 
e kérdések áttekintésére. 

A fegyveres erők hadtápjának anyagi-technikai bázisa, 
tartalma és összefüggései 

Ilyen, vagy olyan állam fegyveres erőinek korszerű hadtápja, mint a vizs
gálat objektuma bonyolult szervezet. A fegyveres erők hadtápja megfelelő mó
don magába foglalja a szervezett egységeket, intézeteket és alegységeket; ame
lyek a feladatok végrehajtása során egymással kölcsönös összefüggésben vannak, 
a csapatok és a flotta erői anyagi, szállítási, technikai, repülőtér-műszaki, repü
lőtér- technikai, egészségügyi biztosítására, valamint a hadtápbiztosításhoz tar
tozó egyéb biztosítások végrehajtására hivatottak. 
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A fegyveres erők hadtdpia anyagi-technikai bdzisának tartalma ( dltaldban) 
áll a bázis különböző elemei és tulajdonságai együttműködésének összességébál, 
valamint a bázis által végrehajtandó funkciókból. Nézzük meg ezt a kérdést 
részleteiben. 

A hadtörténelem szerint a különböző országok fegyveres erői tevékenysé
gének sikerei - egész idő alatt - nem csupán a fegyveres erők hadtáp állomá~ 
nyába tartozó megfelelő számú és meghatározott szervektől függtek. Nagyobb 
jelentősége volt a hadtápszervek megfelelő eszközökkel, berendezésekkel és 
anyagi készletekkel stb. való ellátottságának, a csapatok motorizálódása kez
detén - a szükséges technikai eszközöknek. Természetes a fegyveres erők had
tápjának, illetve egyes szerveinek a lehetőségeit nemcsak az anyagi eszköz ellá
tottság határozza meg, hanem egy sor más tényező is, különösen az erkölcsi-po
litikai állapot. A fegyveres erők hadtápja technikai ellátottságának jelentőségét 
méltatva és szerepét aláhúzva meg kell jegyezni, hogy a hadtáp technikai eszkö· 
zök mennyisége és minősége is azt bizonyítja, hogy a hadtápbiztosítási feladatok 
nagysága és bonyolultsága soha nem látott méretekben megnövekedett. 

Ismeretes, hogy a korszerű hadseregek fegyverzeti, harcitechnikai és más 
anyagi eszközök nómeklatúrájában több milliós tétel található (például az 
USA hadseregben 4 millió), ezen belül bonyolult technikai komplexumok is. A 
nagyhatalmak fegyveres erői bonyolult repülőgépekkel, technikai felderítő esz
közökkel, atom meghaftású tengeri és tengeralattjáró hajókkal stb. rendelkeznek. 
Teljesen nyilvánvaló, hogy a fegyveres erők hadtápja e technika állandó harc
készenlétben tartását és alkalmazásakor a hatékonyságának biztosítását csak a 
legkorszerűbb kiszolgáló, javító és vontató eszközök segítségével képes végre
hajtani. 

Nagyon fontos az is, hogy a csapatok gépesítése, a harctevékenységek in
tenzitása nagymértékben megnövelte a hadseregek és flották fegyverzeti, harci
technikai, lőszer, üzem- és kenő-, műszaki, vegyivédelmi, egészségügyi, élelmezési 
é.;: egyéb anyagi eszközök szükségleteit, nemcsak nómenklatúra szerint, hanem 
mennyiségben is. Az első világháborúban egy katonára például naponta 6 kilo
gramm anyagfelhasználás jutott, a második világháborúban már elérte a napi 
20 kilogramot, napjainkban az Egyesült Allamok fegyveres erőinek adtai sze
rint békeidőben 38-40 kilogramm, a helyi háborúkban napi 90 kilogramm anyag 
kerül felhasználásra. Egy tábori hadsereg részére naponta 8000, a flotta részére 
pedig több tízezer tonna különböző anyagot kell utánszállítani. Ilyen óriási 
anyagmennyiség tárolásához és kiadásához minden hadtáp tagozatban szervezet
szerűen rendelkezni kell megfelelő mennyiségű anyagi bázisokkal és raktárakkal, 
valamint nagy teljesítrriényű rakodógépekkel, raktári berendezésekkel, különböző 
technikai eszközökkel stb. 

Tudni kell azt is, hogy a korszerű és gyors ütemű harctevékenységek feltét
lenül szükSégessé teszik, hogy a fegyveres erők hadtápja rendelkezzen hatékony 
építési technikai eszközökkel, utak, repülőterek, kikötők helyreállítása és építése 
céljából, valamint a melegéltel készítéséhez, kiadásához és szállításához szüksé
ges technikai eszközökkel stb. Egyszóval valamennyi szolgálatnál egy sor bo
uyolult feladat jelentkezik. 

Tehát megállapíthatjuk, hogy a csapatok anyagi, szállítási, technikai, repülő
tér-műszaki, egészségügyi és egyéb biztosítása nagyban függ a fegyveres erők 

állományában levő technikai eszköz mennyiségétől és minőségétől. A fentiek 
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Ismeretes, hogy a tartalomnak sa1atos belső és külső kapcsolata van. A 
hadtáp anyagi-technikai bázis belső tartalménak kapcsolatai közül a legnagyobb 
érdeklődést az elemek dialektikus egysége szolgáltatja. Mindenekelőtt ez abban 
jut kifejezésre, hogy az említett elemek közül, bármelyik elem mennyiségi és 
minőségi változása, szükségszerűen maga után vonja a másik elem megváltoz
tatását. A NATO országok hadseregeiben megjelenő azon szükségszerűség, hogy 
a hadtápszervek készleteiben rakéta és rakéta-hajtóanyag legyen, életre keltette 
a speciális tároló, szállítóeszközöket, minőségi ellenőrzést stb. 

A hadtáp egyik, vagy másik tagozat szállítótere egyenes függvénye az adott 
tagozat anyagi készletek mennyiségének. A hadtáp vezető szervekben a számító
eszközök és az új híradó eszközök tömeges alkalmazása igen jelentősen meg
növeli a hadtápbiztosításban részt vevő erők és eszközök hatékonyságát, a had
tápegységek, alegységek és intézetek korszerű technikai eszközökkel való ellá
tása, szükségessé teszi a megfelelő üzemeltetési, kiszolgálási és javítási rendszer 
kialakítását. 

Következésképpen a hadtáp anyagi-technikai bázis elemének megváltozta
tására hozott elhatározásnál, minden esetben feltétlen figyelembe kell venni 
annak kihatásait az anyagi-technikai bázis valamennyi elemére azzal a céllal, 
hogy időben megfelelő rendszabályokat tudjunk foganatosítani a kapcsolódó 
elemek és folyamatok fejlődésénél az aránytalanságok elkerülésére. 

Ami az alapvető külső kapcsolatokat illeti - a vizsgált anyagi-technikai 
bázisnak - ezek a hátország egyéb elemeinek kapcsolataiban, a fegyveres erők 
anyagi-technikai bázisának egészében és az ország gazdasági helyzetében nyil
vánulnak meg. Az anyagi-technikai bázis, mint a fegyveres erők hadtápja fej
lődésének legdinamikusabb eleme nagy hatással van annak szervezetére, sze
mélyi állományára, a csapatok és flotta hadtápbiztosítás elveire. Például a Nagy 
Honvédő Háború során a csapat, hadsereg, front hadtáp mozgékonyságának nö
velésére vonatkozó rendszabályok megvalósításakor, szükségessé vált ezen tago
zatok részére új biztosítási elv kidolgozása, mely szerint az elöljáró hadtáp
tagozat erői és eszközei minél közelebb kerüljenek az ellátandó csapatokhoz. 
Ugyanakkor került elfogadásra az anyagi eszközök utánszállítására vonatkozó 
új elv, amely szerint a csapatok és flotta életéhez és harcához szükséges min
dennemű anyagi eszközök utánszállításáért az elöljáró hadtápfőnök a felelős. A 
gépkocsi szállítóeszközök rendszeresítése a hadtápnál, maga után vonta a gép
kocsi szállító alegységek és egységek létrehozását. 

A tábori csővezetékek megjelenése, létrehozta a csővezetékes egységeket. 
A hadtáp egységek, alegységek és intézetek gépkocsi szállítóeszközökkel, csőve
zetékekkel, vasúti-, közúti-, repülőtér-műszaki technikával, javító eszközökkel, 
különböző ellenőrző műszerekkel, egészségügyi felszerelésekkel stb. való ellátása 
megfelelő technikai és mérnöki képzettségű szakembereket igényel. A hadtáp 
személyi állomány kiképzésével kapcsolatban megnőttek a követelmények, mivel 
a hadtáp technikai eszközök teljesítő képessége és hatékonysága, valamint a szál
lítási ágazatok teljesítő képessége egyenes függvényben van az ezen eszközöket 
üzemeltető és kiszolgáló, személyi állomány minőségi felkészültségével. 

Az anyagi-technikai bázis és a hadtáp egyéb elemei között fordított kap
csolat is létezik. A hadtáp anyagi-technikai bázis lehetőségeire hatást gyakorol
nak az adott időben elfogadott hadtápbiztosítási elvek: mennél progresszívab
bak ezek az elvek, annál hatékonyabban fejtik ki a hatásukat az anyagi-techni-
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kai bázis összes elemei. Ebben az értelemben a mi fegyveres erőnknél az elfo
gadott mutató a szállítóeszközök komplex felhasználása a katonai szállításoknál. 
Ez a mutató magába foglalja az egymásba csatlakozó hadtáp tagozatok külön
böző szállítóeszközeinek feladat, idő és hely szerinti összehangolt tevékenységét, 
amely az elöljáró hadtáphelyettes egységes terve és központi irányítása alapján 
kerül végrehajtásra. A szállítóeszközök központi alkalmazása lehetővé teszi, 
hogy kis mennyiségű szállítóeszközzel nagyobb mennyiségű anyag kerüljön el
szállításra, mint a szállítóeszközök decentralizált felhasználása esetén. 

Ugyanez mondható el azoknak a főbb kérdéseknek az összpontositásáról, 
amelyek a fegyveres erők hadtápfőnök, honvédelmi miniszterhelyettes és a pa
rancsnok hadtáphelyettes kezében összpontosul: a hadművelet (harc) hadtáp
biztosításának általános tervezése; a hadtáp felépítése; a katonai szállítások va
lamennyi fajtájának a biztosítása; a csapatok egészségügyi és szállítási biztosí
tása; a hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelme; őrzés-védelme; a hadtáp 
vezetése, valamint a hadtápbiztosításhoz tartozó egyéb kérdések. 

Különös figyelmet érdemel az ország anyagi-technikai bázis és a fegyveres 
erők anyagi-technikai bázis kapcsolata. Minthogy a fegyveres erők anyagi
technikai bázisa (a szó tágabb értelmében) magába foglalja az ország anyagi
technikai bázisát, egymáshoz való viszonyuk általános és különleges a belőlük 
eredő összes következményekkel. Mind a kettőnél közös a cél (amely az ellen
ség feletti győzelem biztosításában jut kifejezésre) és a lényeg (a fegyveres erők 
anyagi alapja). Ezzel együtt az ország anyagi-technikai bázisa - speciális alkal
mazását tekintve és fejlesztés szempontjából - rendelkezik egy sor különleges 
jellemzőkkel. 

Ismeretes, hogy egyik, vagy másik ország a hadsereget alapvetően a fegy
veres küzdelem. végrehajtására tartja fenn. Ezért az anyagi-technikai bázis alap
vető elemei a fegyverzet és a harci technika. A többi technikai eszköz (ideér
tendők az ország anyagi-technikai bázishoz tartozó is) rendeltetése a fegyver
zet és harci technika állandó harckészen tartása a háborúig, valamint a csapa
tok és a flotta harctevékensyégeinek mindenoldalú biztosítása. 

Ebből ered, hogy a fegyveres erők anyagi-technikai bázisának állapota 
döntő mértékben függ a fegyverzet és a harci technika fejlődési színvonalától. 
A függőviszony mennyiségi és minőségi mutatókban jut kifejezésre. Más szóval 
a hadtáp anyagi-technikai bázis alapvető mennyiségi és minőségi mutatóinak 
változása mindenekelőtt a hadsereg fegyverzetében és harci technikájában be·· 
következett mennyiségi és minőségi változásoktól függ. Ez a hatás a hadtáp
biztosítási feladat tartalmának és terjedelmének megváltozásán keresztül jut ki
fejezésre: 'mennél bonyolultabb a fegyverzet és a harci technika, mennél több 
van belőle a csapatoknál, annál szélesebb körű és nagyobb terjedelmű feladato
kat kell végrehajtani a hadtáp valamennyi tagozatának, ezzel összhangban megnő 
a hadtáp erő és eszköz szükséglete. Mindez elsősorban a hadtáp anyagi-techni
kai bázis állandó korszerűsítését teszi szükségessé. 

E törvényszerűséget igazolja a hadsereg hadtáp fejlődésének története va
lamennyi országban. Habár az anyagi-technikai bázis legalapvetőbb minőségi vál
tozásai, valamint a hadtáp egyéb elemek változásai rendszerint új fegyvernem., 
speciális csapatok és különösképpen új haderőnem megjelenésével következnek 
be. Ez nemcsak a hadtápbiztosítás új technikai eszközeinek a megjelenését teszi 
szükségessé, hanem egész szolgálatok, sőt nagyobb hadtáp tagozatok létrehozását 

192 



Ismeretes, hogy a tartalomnak sajátos belső és külső kapcsolata van. A 
hadtáp anyagi-technikai bázis belső tartalménak kapcsolatai közül a legnagyobb 
érdeklődést az elemek dialektikus egysége szolgáltatja. Mindenekelőtt ez abban 
jut kifejezésre, hogy az említett elemek közül, bármelyik elem mennyiségi és 
minőségi változása, szükségszerűen maga után vonja a másik elem megváltoz
tatását. A NATO országok hadseregeiben megjelenő azon szükségszerűség, hogy 
a hadtápszervek készleteiben rakéta és rakéta-hajtóanyag legyen, életre keltette 
a speciális tároló, szállítóeszközöket, minőségi ellenőrzést stb. 

A hadtáp egyik, vagy másik tagozat szállítótere egyenes függvénye az adott 
tagozat anyagi készletek mennyiségének. A hadtáp vezető szervekben a számító
eszközök és az új híradó eszközök tömeges alkalmazása igen jelentősen meg
növeli a hadtápbiztosításban részt vevő erők és eszközök hatékonyságát, a had
tápegységek, alegységek és intézetek korszerű technikai eszközökkel való ellá
tása, szükségessé teszi a megfelelő üzemeltetési, kiszolgálási és javítási rendszer 
kialakítását. 

Következésképpen a hadtáp anyagi-technikai bázis elemének megváltozta
tására hozott elhatározásnál, minden esetben feltétlen figyelembe kell venni 
annak kihatásait az anyagi-technikai bázis valamennyi elemére azzal a céllal, 
hogy időben megfelelő rendszabályokat tudjunk foganatosítani a kapcsolódó 
elemek és folyamatok fejlődésénél az aránytalanságok elkerülésére. 

Ami az alapvető külső kapcsolatokat illeti - a vizsgált anyagi-technikai 
bázisnak - ezek a hátország egyéb elemeinek kapcsolataiban, a fegyveres erők 
anyagi-technikai bázisának egészében és az ország gazdasági helyzetében nyil
vánulnak meg. Az anyagi-technikai bázis, mint a fegyveres erők hadtápja fej
lődésének legdinamikusabb eleme nagy hatással van annak szervezetére, sze
mélyi állományára, a csapatok és flotta hadtápbiztosítás elveire. Például a Nagy 
Honvédő Háború során a csapat, hadsereg, front hadtáp mozgékonyságának nö
velésére vonatkozó rendszabályok megvalósításakor, szükségessé vált ezen tago
zatok részére új biztosítási elv kidolgozása, mely szerint az elöljáró hadtáp
tagozat erői és eszközei minél közelebb kerüljenek az ellátandó csapatokhoz. 
Ugyanakkor került elfogadásra az anyagi eszközök utánszállítására vonatkozó 
új elv, amely szerint a csapatok és flotta életéhez és harcához szükséges min
dennemű anyagi eszközök utánszállításáért az elöljáró hadtápfőnök a felelős. A 
gépkocsi szállítóeszközök rendszeresítése a hadtápnál, maga után vonta a gép
kocsi szállító alegységek és egységek létrehozását. 

A tábori csővezetékek megjelenése, létrehozta a csővezetékes egységeket. 
A hadtáp egységek, alegységek és intézetek gépkocsi szállítóeszközökkel, csőve
zetékekkel, vasúti-, közúti-, repülőtér-műszaki technikával, javító eszközökkel, 
különböző ellenőrző műszerekkel, egészségügyi felszerelésekkel stb. való ellátása 
megfelelő technikai és mérnöki képzettségű szakembereket igényel. A hadtáp 
személyi állomány kiképzésével kapcsolatban megnőttek a követelmények, mivel 
a hadtáp technikai eszközök teljesítő képessége és hatékonysága, valamint a szál
lítási ágazatok teljesítő képessége egyenes függvényben van az ezen eszközöket 
üzemeltető és kiszolgáló, személyi állomány minőségi felkészültségével. 

Az anyagi-technikai bázis és a hadtáp egyéb elemei között fordított kap
csolat is létezik. A hadtáp anyagi-technikai bázis lehetőségeire hatást gyakorol
nak az adott időben elfogadott hadtápbiztosítási elvek: mennél progresszívab
bak ezek az elvek, annál hatékonyabban fejtik ki a hatásukat az anyagi-techni-
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is. Például éppen így került létrehozásra - különböző időszakokban - a Szovjet 
Fegyveres Erők hadtáp rendszerében a fegyverzeti, páncélos, gépjármú-traktor, 
repülőtér-műszaki, repülőtér-technikai és egyéb szolgálatok, valamint a honi 
légvédelmi, a légierő és a stratégiai rendeltetésű rakéta csapatok haderönemei
nek hadtápja. 

Meg kell jegyezni, hogy a fegyverzet és a harci technika egyrészt közvetle
nül, másrészt pedig egyéb katonai feladatokon keresztül fejti ki a hatását a 
hadtáp anyagi-technikai bázisra: a fegyverzet és a harcitechnika alkalmazásának 
szervezeti felépítése, a harci alkalmazásuk technológiai és methodikai elvei, az 
uralkodó hadászati, hadműveleti és harcászati elvek. Például a mind jobban 
érvényesülő azon törekvések, hogy a pusztító eszközök (lőszerek) összeépítésre 
kerüljenek a szállító, irányító és mozgásbiztosító eszközökkel, a fegyverzetet és 
a harcitechnikát bonyolult komplexummá ötvözte és ez a tény szükségessé tette 
egy új technikai kiszolgálási rendszer létrehozását, valamint új technológiai és 
alkalmazási elvek kidolgozását. Ez elsősorban azt a fő problémát vetette fel, 
hogy a hadtápot el kell látni ezen technikai eszközök kiszolgálását biztosító 
technikai eszközökkel és a csapatok, flotta technikai biztosítási rendszerének 
korszerűsítését. 

Az ország, a fegyveres erők anyagi-technikai bázisára igen nagy hatást 
gyakorol az ország gazdasági helyzete. Az ország gazdasági fejlődésének szín
vonalától és potenciáljától függ a fegyveres erők hadtápjának anyagi-technikai 
feltöltésének lehetősége, mind mennyiségi, mind minőségi vonatkozásban, vala
mint a szállítási ágazatok mennyisége és állapota. Meg kell jegyezni azonban, 
hogy a fegyveres erők hadtápja anyagi-technikai bázisának fejlődését a gazdasági 
tényező határozza meg. Ha a fegyverzet és a harcitechnika fejlődése - képle
tesen szólva - diktálja a hadtáp anyagi-technikai bázissal szemben támasztott 
követelményeket, az ország gazdasági helyzetének állapota viszont meghatározza 
e követelmények kielégítésének lehetőségeit. Éppen ezért a hadtáp továbbfej
lesztésének kidolgozásánál figyelembe kell venni az ország által elért és a pers
pektivikus gazdasági lehetőségeket. 

A korszerű hadtáp anyagi-technikai bázisának helyzete 
és fejlesztésének néhány tendenciája 

A csapatok és flotta harckészültségének fentartáásban jelentős szerepe van 
a hadtápnak, amely egyben objektív feladatot is jelent - nem szabad megen
gedni a hadtáp anyagi-technikai bázis és a fegyveres erők anyagi-technikai bázis 
egyéb elemei fejlesztésénél az aránytalanságok kialakulását. 

A Kommunista Párt és a Szovjet Kormány mindig kellő figyelmet fordított 
a fegyveres erők hadtápjának technikai ellátottságára, az anyagi tartalékok meg
létére és a szállítási ágak mindenoldalú előkészítésére. A haditechnikai forra
dalom viszonyai között jelentős munka került elvégzésre ezen a területen. A 
hadsereg és a flotta fejlődésével együtt - mutatott rá a Szovjetunió honvé
delmi minisztere - fejlődik a Szovjet Fegyveres Erők hadtápjának a teljes gépe· 
sítése, ami megnövelte a hadtáp szervek mozgékonyságát és manőverezőképes

ségét. Végrehajtásra került a hadtáp szervezeti átépítése. A hadtápbiztosításban 
részt vevő összes szolgálati ágak jelenleg korszerű (állománytáblában rögzítCtt) 
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technikai eszközökkel és szükséges anyagi készletekkel rendelkeznek. A szállí
tási ágazatok is a szükséges színvonalon vannak. Mindez, valamint a népgazda
ság eredményei kedvező feltételeket teremtenek a fegyveres erők mindenoldalú 
és teljes hadtápbiztosításához. 

Azonban a fegyveres erők hadtápja állandó fejlődésben van. Minthogy a 
jelenlegi folyamat alapját a mennyiségi és minőségi változások képezik, amelyek 
elsősorban a termelési szférából következnek és az állam meghatározott politika
jától függnek, ugyanakkor ezen fejlődés irányainak feltárása jelentős elméleti és 
gyakorlati jelentőséggel bír a hadtápkorszerűsítés helyes perspektivikus irányai
nak meghatározásánál. A hadtáp anyagi-technikai bázis fejlődésében végbement 
irányzatok elemzése megmutatta, hogy az irányzatok egy része a kutatandó ob
jektum egészére, illetve a főbb elemeire vonatkoznak, az irányzatok másik része 
- önálló, egyedi kérdések. Lentebb szó lesz az elsőrendű kérdések irányzatáról. 

Mindenekelőtt nézzük meg a hadtáp technikai eszközök mennyiségi és nó
menklatúra szerinti növekedési irányzatát. A technikai eszközök és azok nómen
klatúrájának növekedési irányzata szoros összefüggésben van az új fegyverek és 
haditechnikai eszközök megjelenésével, valamint a meglevő fegyverek és techni
kai eszközök korszerűsítésével és mennyiségük növekedésével. Mint korábban, 
úgy most is ez a folyamat új hadtáp alegységeket, egységeket, intézeteket, a 
hadtápbiztosításban részt vevő új szolgálati ágakat és más hadtáp tagozatokat 
fog létrehozni. A történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy a fegyveres erők harc
készültségének fenntartása érdekében igen fontos, hogy a hadtáp anyagi-tech
nikai bázisnál bekövetkező változások, lehetőleg egybeesenek a csapatok szer
vezeti és a harceszközök változásaival. 

A hadtáp technikai eszközök nómenklatúrájának, valamint a fegyveres erők 
anyagi eszközei nómenklatúrájának kiszélesítése, szoros kapcsolatban van a nó
menklatúra csökkentésének problémájával. Itt legnagyobb jelentősége a szabvá
nyosításának van. Az USA-ban csak a Haditengerészetnél, a bevezetett anyagi 
készlet koordinális program (a program egy része szabványosítás) következtében 
az anyagi készletek nómenklatúrájában felsorolt anyagi eszközök megnevezése 
1947-1960 között 2,5 millióról valamivel több mint egy millióra csökkent 
(mindez az új berendezési és egyéb anyagok jelentős mennyiségű megjelenésével 
egy időben került megvalósításra). 

A csapatok és flotta mozgékonyságának manőverező képességének szaka
datlan növelése, valamint a harctevékenységek bonyolultságának és intenzitásá
nak növekedése szükségessé teszi a hadtáp mozgékonyságának továbbfejlesztését. 
Ezzel összefüggésben külföldön határozott irányzat jelent meg az összes szolgá
lati ágak és hadtáp tagozatok korszerűbb szállítóeszközökkel való felszerelésére, 
úgyszintén a nehéz, nagyterjedelmú gépek, berendezések, és felszerelések hordoz
ható technikai eszközökre való lecserélésére, amelyek gépkocsi és légi szállításra, 
gyors telepítésre és bontásra, továbbá tábori körülmények közötti üzemeltetésre 
alkalmasak. Ez a folyamat a csapathadtáp tagozatban már régen megkezdődött, 
a második világháború során átterjedt a hadműveleti hadtápra és részben át
fogta a központ hadtáp tagozatot is. A külföldi sajtó szerint azonban ez a fo
lyamat különösen nagy mértékben csak a második világháború után terjedt el. 

Az üzemanyag szolgálat a saját berendezési és felszerelési anyagainak szál
lítására egyre több szállítóeszközt kap, egyúttal azonban új - az eddigieknél na
gyobb teljesítményű - tárolóeszközök_kel, szállító és mozgóeszközökkel, mozgó 
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szivattyúállomásokkal és motoros szivattyúkkal, tábori raktárakkal és tábori fő
vonali csővezetékekkel, elasztikus tartályokkal, a földi technikai eszközök és 
a repülők kiszolgálásához szükséges új töltőkocsikkal, víz és olajtöltőkocsikkal, 
tartálygépkocsikkal, valamint mozgó javítóműhelyekkel, üzemanyag laborató
riumokkal és pakura vezetékekkel stb. - kerül felszerelésre. Az élelmezési szol
gálatnál új gépkocsira szerelt konyhák, tábori konyhák - étkezdék, tábori vágó
hidak, hűtőszekrények és hűtőgépkocsik, tábori szétszedhető hűtőkamrák, tábori 
sütödék (amelyek menetközben is kenyeret sütnek) és hordozható kemencék stb. 
kerülnek alkalmazásra. A ruházati szolgálat mozgó vegytisztító üzemmel, tábori 
javítóműhelyekkel és kisméretű mosodákkal kerül feltöltésre. Az egészségügyi 
szolgálat tábori gépesített laboratóriumokkal, fürdő-, fertőtlenítő és sterilizáló 
berendezésekkel, gépkocsira szerelt röntgen készülékekkel, a gyógyszer és vér tá
rolásához szükséges hűtőgépkocsikkal, a sebesültek felkutatását, összegyűjtését és 
szállítását szolgáló új eszközökkel - kerekes és lánctalpas sebesült vivő eszkö
zökkel, sebesült szállító gépkocsikkal és autóbuszokkal, valamint helikopterek
kel és repülőgépekkel való ellátása. 

A vasúti és a közúti csapatokhoz új technikai eszközök érkeznek, amelyek 
lehetővé teszik az útépítés és helyreállítás főbb folyamatainak tábori körülmé
nyek közötti teljes gépesítését (úszóaljazatú hídkészlet, összeszerelhető és szét
szedhető szükséghidak, cölöpverő berendezések, feszítő szerkezetek, összeszerel
hető és szétszedhető híd provizóriumok, mozgó előkészítő üzemek, összeszerel
hető és szétszedhető közúti burkolatok, enyvezett farostlemezblokkok, összesze
relhető és szétszedhető híd komplexumok, a földmunka végzéséhez szükséges 
technikai eszközök és a forgalomirányítás új technikai eszközei). 

A hadsereg és a flotta hadtápbiztosítása céljából az összfegyvernemi nómen
klatúrába tartozó nehéz tábori technikai eszközökkel különböző szolgálatok ren
delkeznek - páncélos, gépjármű és más szolgálatok. A repülések biztosítása ér
dekében létrehozásra kerültek üzemanyagtöltő repülőgépek, oxigénfejlesztő és 
kompresszor állomások, levegőtöltők, áramfejlesztő telepek, a hidralikai rendszer 
ellenőrző műszerek, valamint a repülőtér kiszolgálását biztosító és más korszerű 
technikai eszközök. A külföldi sajtóból ítélve a haditengerészeti flotta anyagi
technikai bázis speciális fejlődése abban az irányban halad, hogy olyan feltéte
leket hozzon létre, amely az állandó jellegű bázisoktól függetlenül megbízható 
módon biztosítani tudja - bármely távolságon harcfeladatot végrehajtó hajók -
mozgó bázisról történő kiszolgálását. 

Az egyik legfontosabb irányzat abban jut kifejezésre, hogy egyre szélesebben 
terjed a hadtáp vezetőszervek irányító tevékenységének a gépesítése és automa
tizálása, legújabb híradó eszközökkel való ellátása és ezen eszközökön alapuló 
hadtáp automatizált vezetési rendszer létrehozása, a fegyveres erők egységes 
automatizált vezetési rendszer keretében. Az elektronikus számítógépek alkal
mazása a hadtápnál az 50-es években kezdődött. Az azóta eltelt idő alatt az 
elektronikus számítógépek és a híradó technikai eszközök jelentős fejlődésen 
mentek keresztül és valamennyi vezető állam fegyveres erők hadtápjánál széles 
körű alkalmazást nyertek; ezen eszközök alkalmazásának eredményeképpen a 
hadtápbiztosításban alkalmazott erők és eszközök területén jelentős operatív 
és gazdasági eredményeket értek el. Világos, hogy az automatizált vezetési rend
szer a hadtáp tevékenység valamennyi területén még érzékelhetőbb eredmények
hez vezet. 
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A külföldi sajtó értékelése szerint a főbb imperialista államoknál megjelenő 
irányzat szerint valamennyi hadtáp tagozatban arányos mértékben és kellő idő
ben meghatározott anyagi készleteket hoznak létre (az állandóan növekvő nó
menklatúra szerint) és az ország egész gazdasági folyamatát a háborúra készí
tik elő. Ez az irányzat a korszerű háború jellemzőivel, a hadsereg harckészült
ségének és a gazdaság mozgósítási készenlétének megnövekedett követelményei
vel magyarázható. Nagy jelentősége van a technika és a fegyverzet morális 
elavulásának. Nem belemerülve a részletkérdésekbe, alá kell húzni, hogy az 
imperialista országokban folyamatosan egy sor intézkedés történik a gazdaság 
előkészítésére, abból a célból, hogy „csökkentsék a veszteségeket" a háborúban. 
Ezzel együtt a speciális raktárakban - hadászati tartalékként - hatalmas meny
nyiségű lekonzervált tartalék repülőket, tüzérségi és lövész fegyvereket, lőszert 
és más „tiszta katonai" terméket tárolnak. Megfelelő készletek kerültek létre
hozásra fém-megmunkáló eszközökből és üzemi berendezénekből, valamint 
hiányzó ipari nyersanyagokból és mezögazadsági árukból. Az USA-ban 1970-71. 
évben ezen készletek értéke körülbelül nyolc milliárd dollár volt, a „KÖZÖS 
PIAC" országaiban az állandó üzemanyag tartalékok 65 napos szükségletet ki
elégitö szinten voltak. A hadászati tartalékokon kívül az anyagi eszközök min
den fajtájából jelentős készleteket tárolnak a seregtestek raktáraiban és bázisai
nál, valamint a csapatoknál és a flottánál. 

A szállítóeszközök fejlesztésének általános irányzata - harctevékenységek 
során - azok komplex módon való alkalmazásán alapszik. A különböző orszá
gokban egyik, vagy másik szállítóeszköz előnybenrészesítése függ az ország 
földrajzi helyzetétől és a hadszíntér sajátosságaitól. Például a NATO hadveze
tése a hadászati tervében a fő figyelmet az óceáni, tengeri és a légi szállítóesz
közökre fordítja. A csapatok közvetlen kiszolgálására Európában már számításba 
veszik a szárazföldi szállítóeszközök felhasználását - vasút, gépkocsi és csőve
zeték. Az alapvető szállítóeszköz a gépkocsi és a légi szállítás, mely nagy élet
képességgel és gyors szállító képességgel rendelkezik. A gépkocsi és légi szállító
eszközök alkalmazásának szférája egyre jobban növekszik. 

A gépkocsi szállító eszközök fejlesztése területén olyan irányzat tapasztal
ható, mely szerint növekszik ezen eszközök járhatósága és manőverezőképessége. 
Külföldön már napirendre tűzték olyan gépjárművek gyártását, amelyek képesek 
szabadon mozogni utak nélkül, magas hóban, mocsaras területen, vizen, valamint 
kis magasságon repülni. Többek között olyan gépek szerkesztése került előtérbe, 
amelyek több főtengellyel rendelkeznek, lánctalpakkal és sikló szerkezettel van
nak ellátva „légpárnás" és „nulla fajlagos talajellenállás" elven működnek, ezen 
kívül kidolgozás alatt vannak a ,,repülő gépkocsik". A hadtápegységek és inté
zetek, valamint a hadtáp vezetőszervek ilyen szállítóeszközökkel való ellátása 
lehető teszi ezen szervek nagyobb mozgékonyságát. 

A külföldi sajtó adatai szerint a katonai légiszállító eszközök fejlesztése a 
közel jövőben abban az irányban fog folytatódni, hogy csökkenjen a repülőtérhez 
való kötödés, növekedjen a sebesség és a szállítótér. Egy sor országban aktív 
kísérletek folynak a függőlegesen felszálló repülőgépek létrehozására. Egyre 
szélesebb körű alkalmazást nyernek a helikopterek, amelyeknek a fe\\esztésénél 
a fő hangsúly a szállítótér növelése és a repülés minőségének a javítása. 

A tengeri szállítóeszközöknél jellemző, hogy előtérbe került a vízalatti esz
közök, a vízfelettiekből a kéttörzsű hidroplán típusú, a szárnyas és légpárnás 
hajók igénybevétele. 
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Külföldön a csővezetékes szállítás alapvetően a stacionanus csővezeték há
lózat bővítése és a kiegészítő elemek korszerűsítése irányában halad. A mi fegy
veres erőinknél és más államok hadseregeiben elismerést nyertek úgyszintén a 
különböző technikai konstrukciójú tábori fővonali csővezetékek. 

Befejezésül még egy irányzatot kell aláhúzni - a hadtáp állandóan növekvő 
szükségletét a technikailag jól képzett káderek iránt és a személyi állomány tech
nikai kiképzésével szemben támasztott növekvő követelményeket. A korszerű 
technika felhasználása a harctevékenységek során csak akkor lesz hatékony, ha 
az emberek korszerű módon tudják kezelni. Az SZKP XXIV. kongresszusán 
hangzott el, hogy „nekünk olyan emberekre van szükségünk, akik magas fokú 
politikai öntudattal, jó szakmai képzettséggel bírnak és képesek öntudatosan 
végrehajtani a gazdasági és kulturális fejlődés kérdéseit, korszerű vezetési mód
szerekkel rendelkeznek". Mindezek teljes egészsében vonatkoznak a katonai ká
d erekre is, többek között a hadtáp tisztekre is. 

A tudományos-technikai forradalom folytatása jelentős hatást gyakorol a 
fegyveres erők hadtápjának anyagi-technikai bázisára. E fejlődés irányzatainak 
helyes és időben történő meghatározása, a katonai káderek gyakorlati munká
jában való számbavétele biztosítani fogja a fegyveres erők egészének és had
tápjának az állandó és magas fokú harckészültségét. 
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