
Tudományos-technikoi forradalom és a hadügy fejlődése 

(Fordítás) 

Az emberi társadalom, valamennyi emberi tevékenység, még soha sem 
volt oly mélyrehatóan és mindent átfogóan kitéve a tudományos-technikai hala
dásnak, mint a napjainkban lezajló tudományos-technikai forradalom körül
ményei közepette. Ez a forradalom kiterjesztette az anyagi megismerésnek 
határait, rendkívül meggyorsította a tudomány és a technika fejlődését, kibő
vítette az ember lehetőségeit, hogy urrá lehessen a természet erőin és hatalmas 
anyagi jólétet teremthessen. 

A tudományos-technikai forradalom első jelei a 40-es évek elején tűntek 
fel. Ezek közül a legfontosabbak: 

- az atomenergia és a reaktív hajtómű felhasználási lehetőségeinek ku
tatása; 

- elektronikus számítógépek megalkotása ; 
- előre meghatározott tulajdonságokkal rendelkező anyagok gyártása; 

új technológiai folyamatok kidolgozása; 
- a kibernetika, a rádióelektronika fejlesztése és fejlődése; 
- automatizált rendszerek meghonosítása és egyebek. 

,A napjainkban lezajló tudományos-technikai forradalom időben egybeesik 
azzal, hogy több ország és nép tér át a kapitalizmusról a szocializmusra. Ez az 
egybeesés azt tükrözi, hogy a termelésben és a társadalmi viszonykb:m végbe
menő gyökeres átalakulás között, mély belső kapcsolat létezik. A tudományos
technikai forradalomnak több olyan lényeges sajátossága van, amely megkülön
bözteti az előzőekben lezajlott ipari és technikai forradalmaktól. Az első sajá
tosság abban mutatkozik meg, hogy a tudomány mélyreható befolyást gyakorol 
a társadalomban végbemenő összes politikai, technikai és ideológiai folyama
tokra. Jelenleg országunkban már nem lehet dönteni a külpolitika és belpoli
tika kérdéseiben, a kommunizmus anyagi-technikai bázisának felépítésében, a 
Fegyveres Erők építésében, a szovjet nép nevelésében, anélkül, hogy figyelembe 
ne vennénk a tudományos-technikai forradalom által előidézett folyamatokat. 
Az SZKP XXIV. kongresszusának, a Központi Bizottság beszámolója rámutat 
arra, hogy „jelenleg kihangsúlyozottan fokozódik a szocializmus és kapitalizmus 
között folyó osztályharc olyan területének szerepe, mint a két világrendszer 
között folyó gazdasági és tudományos-technikai verseny". Ily módon tehát a 
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két rendszer, vagyis a szocialista és kapitalista világrendszer között folyó tudo
mányos-technikai versengés, az osztályharc területét képezi. Ez pedig azt jelenti, 
hogy a tudományos-technikai forradalom eredményeinek felhasználását, a tár
sadalmi fejlődés osztálytörvényeinek és ideológiai törvényszerűségeinek figye
lembevételével kell kapcsolatba hozni. 

A második sajátosság - és ez az egyik legfontosabb -, a tudománynak a 
társadalom termelőerőivé válása. A tudomány a társadalmi tudat formája, szel
lemi, elméleti tevékenység. A tudomány azonban tudományos tapasztalatot, 
kíésérleti bázist, laboratóriumi kísérleteket is magába foglal. Napjainkban az 
ilyen bázis, közvetlen termelést is szolgál. Mindezekből pedig az következik, 
hogy a korszerű tudomány egyaránt magába egyesíti mind az elméleti, mind 
pedig a gyakorlati tevékenységet. 

Ismeretes, hogy Marx Károly és Engels Frigyes - a termelőerők anyagi 
elemein (alkotórészein), vagyis az embereken és a termelőeszközökön kívül -, 
számításba vette még a szellemi lehtőségeket is, amelyek szintén befolyást 
gyakorolnak a munka termelékenységének fokozására." ... Az egyszerű munka 
fizikai alkotóeleme mellett" - hangsúlyozta ki Engels ,Frigyes - létezik még 
„az alkotás, a gondolat szellemi alkotórésze", egyébként „a szellemi alkotórés2 
természetszerűleg a termelés alkotó elemeinek körébe fog tartozni és helyet kap 
a termelési költségek között, valamint a politikai gazdaságtanban is". 

Napjainkban a népgazdaság történelmi fejlődésének egyik törvényszerű
sége, hogy a tudomány túlszárnyalja a termelési gyakorlatot. A tudományos 
eredmények széles körben realizálódnak a technikai modellekben, miközben köz 4 

vetlen hatást gyakorolnak a termelésre. A különféle tudományágak területén 
új ismereteket szerzett emberek jelentősen bővítik szakképzettségüket, újszerűen 
alkalmazzák a rnedelkezésre álló technikát, ezt tökéletesítik, gyorsan elsajátít
ják, növelik a munka termelékenységét. Mindez a tudomány hatalmas jelentő
ségét és azt hangsúlyozza ki, hogy a tudomány a korszerű társadalom közvetlen 
termelőerejévé vált. 

A mai világban a tudomány növekvő szerepe, a társadalom részéről meg
határozza a hozzá fűződő kapcsolatokat és viszonyt is. Természetesen a tudo
mány fejlődését társadalmilag is elősegítjük. Amíg a burzsoá társadalomban a 
tudomány a dolgozók kizsákmányolásának fokozását elősegítő eszközül szolgált~ 
a kapitalista körök hatalmának megtartását, a gazdasági militarizálását segí
tette elő, addig a szocializmusban a tudomány a dolgozók érdekében fejlődik, 
a dolgozó jólétének fokozását és azt szolgálja, hogy nagyobb legyen az SZSZSZR 
gazdasági és védelmi ereje, a béke és a haladás erői az egész világon erősöd
jenek. 

A Kommunist Párt és a Szovjet Kormány állandóan gondoskodik arról, 
hogy országunk tudományos-technikai potenciálja növekedjen. lgy például a 
kilencedik ötéves terv négy éve alatt, tudományfejlesztésre hatalmas összeget, 
60 milliárd rubelt költüttünk. 1974-ben ez az összeg 6,4 százalékra növekedett. 
Ez pedig azt teszi lehetóvé,hogy tudományos-technikai potenciálunk még maga
sabb szintre emelkedjék. 

A harmadik sajátosság, a tudományos eredmények gyors realizálása a ter
melésben. A mai viszonyok között lecsökken az az időköz, amely a tudományos 
gondolat formába öntésétöl, a kísérleti technikai mintapéldány elkészítéséig, a 
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mintadarbbal végzett kísérletekig és a soroztgyártásig eltelik. Noha még koránt 
sem kielégítő ennek a folyamatnak a menete, nem megfelelőek a tudományos 
eredmények gyakorlatban való megvalósításának határidői, ez a folyamat 
mégiscsak létezik, tökéletesedik. 

Bizonyításként a fentiek bemutatásához idézzünk néhány példát. A be
szédnek vezeték útján történő továbbítására vonatkozó tudományos gondolatot 
1820-ban fogalmazták meg. Ennek gyakorlati megvalósításáig, vagyis a táv
bcszélőkészülék előállításáig 56 év telt el. A rádiózás ezt az utat 35 év alatt 
tett meg a rádiólokátor esetében már 15 év kellett, a lézernél és massernél ez az 
időtartam 9 évet, az atombombánál 6 évet, a tranzisztornál 4 évet, az integrált 
áramkörnél 2 évet jelentett. Mindez arról tesz tanúbizonyságot, hogy a jövőben 
sokkal hamarább kell várni a tudományos eredmények megvalósulását az em
ber gyakorlati tevékenységében, mint a múltban. 

A napjainkban lezajló tudományos-technikai forradalom feltüntetett saia
tossága, teljes mértékben vonatkozik a hadügyre is. A hadügyben a tudományos
technikai forradalom eredménye, egyes fegyverfajták és haditechnikai eszközök 
kicseréléséhez és ahhoz vezetnek, hogy a nagyobb tudományos-technikai vívmá
nyok nyomás már egész fegyver rendszereket cserélnek le és elvileg is teljesen 
új fegyverek jelennek meg. A tudomány hatalmas, közvetlen befolyást a had
ügyre, a fizikai, a matematikai, a kibernetikai, a kémiai és egyéb tudományá
gak fejlődésének eredményeként valósítjuk meg. 

Például a relativitás elmélet vívmányainak eredménye a kvantummecha
nika, az atomfizika és egyéb más tudomány, és ezek képezték alapját a legha
talmasabb korszerű pusztító eszköz, az atomfegyver megalkotásának. A fegyverek 
de mindenek előtt az atomfegyver hordozójának elvileg új fajtái, a ballisztikus 
rakéták, azoknak az eredményeknek alapján születtek meg, amelyeket a raké
tadinamika, a ballisztika, a hajtóműelmélet és üzemanyagok, a rádióelektro
nika, az automatizált vezetési rendszerek területén és más szakágazatokban 
elértek. A reaktív hajtóművek a dugattyús motorokat azért válthatták fel, 
mivel sikereket értek el a hangsebesség feletti aerodinamikában, a reakdv 
hajtóművek elméletében és konstrukciójában és egyéb más tudományágakban. 

Viszonylag nemrég jelentek meg, de máris jelentős hatást értek el az 
automatizált irányítású fegyver rendszerek és a csapatok automatizált vezetése. 
Tulajdonképpen ezek létrejöttével vált elengedhetetlenné a kibernetika, a rá
dióelektronika, a matematika, az általános rendszerelmélet és más tudomá
nyok fejlődése. 

A negyedik saiatosság, a vezetés körébe tartozó kérdések szerepének meg
növekedése. A vezetés feltételezi a vezető szerv (az ember, a társadalmi szer
vek, a parancsnokok és törzsek) célirányos ráhatását a vezetett objektumra 
(az emberek, a termelés, az alárendelt csapatok, a fegyverrendszerek és hadi
technikai rendszerek, valamint egyebek szervezetei). Az emberek termelői te
vékenységének ez a rendkívül fontos funkciója az egyik legbonyolultabb cse
lekvési forma, mivel ebben nyilvánul meg legmagasabb fokon a vezető-ember 
együttműködése a kollektívával, az automatizált rendszerekkel. A népgazda
ságban és a fegyveres erőknél a vezetés tökéletesítésének legfontosabb 1ranya 
az automatizálás, ami a technika és a vezetés fejlődésében, minőségi ugrást 
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jelent. Az automatizálás megváltoztatja az ember helyét a termelésben, mássá 
teszi az ember munkájának jellegét, meghatározott hatást gyakorol a társa
dalmi termelésre és a hadügyre. 

A tudományos-technikai haladás az állam katonai erejére mindenek elűtt 
a népgazdaságon keresztül gyakorol rendkívül nagy befolyást és a gazdaság 
szerepe napjainkban még inkább megnövekedett. A tudomány és a technika 
legújabb eredményei, ezek meghonosítása a termelésben, kiszélesítik az ország 
gazdasági lehetőségeit, lehetővé teszik a hadigazdaság pontenciál növekedés(:t. 
Ilyen vonatkozásban a Szovjetunió Kommunista Pártja XXV. kongresszusán 
elfogadott, a tudományos-technikai haladás meggyorsítására irányuló terve.~l't 
módot nyújt arra, hogy gyorsan növelni lehessen a termelő erőket, fokozni le
hessen a termelés hatásfokát, ez a terv hatalmas és gazdag távlatokat nyit meg 
a népgazdaság valamennyi ·ágának fejlődése előtt. 

A tudományos-technikai haladás eredményei mindemellett még azt is ie
hctővé teszik, hogy gyorsított ütemben lehet legyártani olyan új fegyverfajtákat 
és haditechnikai eszközöket, amelyek fokozzák a csapatok harci erejét, csapá~t
mérő erejét és manőverezési lehetőségeit, ezenkívül a harctevékenységek új 
módjainak kialakulásához vezetnek. A tudományos és technikai fejlődés ered
ményeinek hozzáértő, központosított felhasználása a hadügyben lényeges elő
feltételét képezi annak, hogy biztosítani lehet a személyi állomány kiképzésé
nek és nevelésének magas színvonalát, a Fegyveres Erők harcképességének s;.::-1-
kadatlan növelését. Ezért mondjuk tehát napjainkban, hogy a tudományos
technikai forradalom, a gazdasági élet fejlődésében elért hatalmas sikerek, a 
hadügyben is forradalomhoz vezettek. 

A hadügyben végbemenő forradalom legfontosabb és legdöntőbb eredménye 
új, hatalmas pusztító erővel rendelkező fegyvernek, az atomfegyvernek az elő
állítása. Mint ismeretes, a Szovjetunió bár rendelkezik korszerű fegyverekkd, 
ugyanakkor azonban az atomenergia békés felhasználásáért szállt síkra é<, 
emellett lép fel ma is. Elveihez híven, a szovjet állam sok energiát és erőt 
fektet abba, hogy a pusztító fegyverek ne terjedjenek el a világon és, hogy a 
vezető hatalmak (atomhatalmak) között, a hadászati fegyverkezési versenyt kor
látozzák. Es csak az imperialista körök agresszivitása, a revansista erők fol
fedése állít bennünket olyan helyzet elé, hogy figyelmet fordítsunk ennek a 
fegyvernek állandó tökéletesítésére. 

A tudományos-technikai haladás, vívmányaival döntő befolyással rendel
kezik a rakéta előállítás terüetén is. Allamunk védelmi erejének jelentős növe
kedését, a ballisztikus rakéták előállítása tette lehetővé. A rakéták, a fegyverek 
célbajuttatásának fontos eszközei. A ballisztikus rakéták összekapcsolása az 
atomtöltettel, elvileg is új fegyverrendszert, a rakéta-atomfegyvert alakították 
ki. Ebben az új fegyverrendszerben összekapcsolódik az atomtöltettel ellátott, 
hatalmas pusztító erejű atomfejrész a korlátlan hatótávolságú és viszonylag 
sebeszhetetlen ballisztikus rakétákkal. 

A korszerű külföldi rakéták főbb teljesítményadatai: 

a megtett út repülési távolsága 12 OOO kilométer; 

sebesség az aktív szakasz végén körülbelül 26 OOO kilométer/óra; 
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- legnagyobb repülési magasság 13000 kilométerig (a röppálya optimális 
viszonyai között) ; 

- repülési idő 30-35 perc. 

A hadászati rakéták hadtápbiztosítása bonyolult rendszert képez, amely 
a következőket foglalja magába: 

- indítást előkészítő földi eszközök; 
- startberendezés; 
- az összeszerelés (szerelés), ellenőrzés, javítás technikai eszközei; 
- üzemanyag (hajtóanyag) tárolók (raktárak) és üzemanyag-töltök; 

- energiaellátó eszközök és egyebek. 

A külföldi sajtóból ismeretes a ballisztikus rakéták tökéletesítésének, olyan 
irányzata, hogy fokozzák a pontosságot, a harckészültséget, növeljék a csapás
mérő erőt, szétszedhető fejrészt alkalmazzanak, kedvezőbbé tegyék a rakéták 
sebezhetetlenségét az indításkor és repülés alkalmával. 

A tudományos-technikai haladás nemcsak ahhoz vezetett, hogy új fegyver
fajták jelentek meg. Gyökeresen megváltozott a Fegyveres Erők valamennyi 
haderőnemének és fegyvernemi csapatának az arculata, tökéletesedett szervezeti 
struktúrájuk. 

A szárazföldi csapatokat állandóan új mintájú, automata rendszerű fegyver
fajtákkal szerelik fel, fokozott tűzerejű és kedvezőbb védő tulajdonságú páncél
zattal rendelkező harckocsikkal látják el, új tüzérségi rendszereket, aknavető
ket, többcsövü reaktív tüzérséget, hátrasiklásnélküli lövegeket, új harckocsi
elhárító eszközöket és csapatlégvédelmi eszközöket rendszeresítenek. 

Gyorsan fejlődött és szakadatlan tovább fejlődésen megy át légierőnk. A 
korszerű repülőgépekben a tudomány és a technika legújabb eredményei öltenek 
testet: óriási sebesség és repülési magasság, elsőosztályú berendezés, hatalmas 
erejű rakétafegyverek. A szovjet repülőgépek már régen túllépték a 3000 kilo
méter/óra sebesség határértéket, és a több mint 30 kilométer repülési magas
ságot. Mindez jelentősen fokozza a repülők harci lehetőségeit, a haza légi 
határainak megbízható őrzését. 

A tudományos-technikai haladás megnyitotta a távlatokat ahhoz, hogy to
vább fejlődhessen a hangsebesség feletti aerodinamika, hogy új erőgépeket 
gyárthassanak, új anyagokat találjanak fel, automatizálhassák a harctevékeny
ségek vezetését stb. 

A légvédelmi csapatok felszerelésében jelenleg rendelkezésre állnak hang
sebesség feletti vadászrepülőgépek, légvédelmi rakéták, légvédelmi tüzérség, 
rádiólakációs technika. A vadászrepülők el vannak látva „levegő-levegő" rend
szerű irányítható rakétákkal és gyorstüzelő lövegekkel. 

Haditengerészeti Flottánk fő harci erejét napjainkban az atommeghajtásti 
tengeralattjárók képezik, amelyek vízalatt indítható távolható rakétákkal és 
önrávezető torpedókkal vannak felszerelve. Allományába tartoznak továbbá 
a különböző osztályba tartozó vízfeletti hajók, a nagy hatósugarú rakétahordozó 
haditengerészeti repülők. Korszerű lövegekkel és harci technikai eszközökkel 
vannak felszerelve jelenleg a parti rakéta-tüzér csapatok, valamint a tengerész
gyalogság. 
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' 
Arra vonatkozóan, hogy a tudományos-technikai haladás körülményei köz·~

pette miként fejlődnek a tengeralattjárók és a vízfeletti hadihajók, ilyen 
külföldi adatok állnak rendelkezésre. Az USA-ban például vannak 8000-8200 
tonna vízkiszorítású atommeghajtású tengeralattjárók, mindegyik tengeralattjárón 
16 rakétával. Külföldön a vízfeletti hajókhoz tartoznak: repülőgép-anyahajók, 
cirkálók, torpedórombolók, tengeralattjáró elhárítóhajók és egyéb harci rendel
tetésű hajók, léteznek még deszanthatjók és kisegítő hajók. Az amerikai 
,.Enterprise" atommeghajtású repülőgép-anyahajó vízkiszorítása 89 OOO tonna, 
haladási sebessége 30 csomó, fedélzetén 100 repülőgépet képes szállítani. 

A külföldi katonai szakemberek véleménye szerint a tengeralattjárók olyan 
irányban fejlődnek majd, hogy növekszik vízkiszorításuk, fokozódik a lövegek 
hatóereje, a haladási sebesség 50 csomóig fokozódik (a későbbiek során pedig 
eléri a 100 csomót), a terheltségi mélység 1000 méterre nő és csökken a hajtó
mű berendezés zajossága. Az USA „Trident" elnevezésű hadászati rakétaprogram
jában például azt irányozták elő, hogy 15-17 ezer tonna vízkiszorítású atom
meghajtású tengeralattjárót építenek, minden egyes hajóban 24 darab Trident-II. 
rakétákkal. Ezeknek a tengeralattjáóknak a hatótávolsága 12 OOO kilométer kell 
legyen, fel kell szerelni őket többtöltetü fejrésszel, egyenként 6 harci fejjel. 
Az első liyen tengeralattjárónak 1978-ban kell szolgálatba állnia. 

A kapitalista országokban napjainkban jelentősen katonai irányítottságúvá 
vált az űrhajózás. Kozmikus eszközöket dolgoznak ki olyan feladatok végre
hajtására, melyek a csapatok és a flotta harctevékenységének biztosítását szol
gálják. Ezek alkalmazása arra irányul, hogy a meglevő haderőnemek harcké
szültségét és harci lehetőségeit fokozza. A legfontosabb biztosítási fajták: koz
mikus felderítés, időben történő előzetes figyelmeztetés, az atomrobbanások 
ellenőrzése, kozmikus navigáció, kozmikus híradás, topogeodéziai és meteoro
lógiai biztosítás. Azt tartják például, hogy a kozmikus navigáció rendszer alkal
mazása, többszörösen fokozza a hadászati rakéták célbajuttatásának valószímí
ségét. 

A tudományos-technikai haladás eredményei lehetővé teszik javítani a csa
patok vezetését és a fegyverrendszerek irányítását. Napjainkban több országban 
alkalmazzák az elektronikus számítógépek integrált rendszerű harmadik nem
zedékét. Az ilyen gépek gyors teljesítőképességük folytán képesek egy másod
perc alatt néhány millió műveletet elvégezni, kisméretűek, külső eszközök 
híradócsatornáinak segítségével összekapcsolhatók az elektronikus számítógépek
kel. A soronkövetkező elektronikus számítógépek negyedik nemzedékének még 
nagyobb lehetőségei vannak ahhoz, hogy bonyolult logikai és matematikai fel
adatokat oldjon meg információ betáplálásával, többek között hang útján is. 
Az elektronikus számítógépek ötödik nemzedékével foglalkozó tudományos 
munkában, a lézertechnika és holográfia alapján folytatnak vizsgálódásokat. 
Ezekben a gépekben a másodpercenként milliárd műveletet kiszámító, rendkívül 
gyors teljesítmény kérdéseit tanulmányozzák. Ez pedig az úgynevezett „kép
logikára" való áttéréssel érhető el. Az ilyen elektronikus számítógépek holog
rammáín a memóriaegység óriási lehetőségekkel rendelkezik majd, az infor
mációrögzítés sűrűsége 1012-1014 bit négyzetcentiméterenként. 

Az új fegyverzet és harci technika, a harctevékenységek megszervezésével 
szemben támasztott új követelmények, lényeges befolyást gyakorolnak a Szovjet 
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Fegyveres Erők hadtápjára. Nem titok például, hogy a korszerű fegyverzet 
és harci technika bonyolulttá válása, a tartalékalkatrészek és fődarabok nómen
klatúrájának bővüléséhez vezetett. Mérhetetlenül megnövekedtek a csapatok 
szükségletei lőszerből, üzemanyagból és más anyagi eszközökből. Lényegesen 
bonyolultabbá vált ezek elszámolására, tárolására és szállítására vonatkozó kér
dések megoldása, valamint egészében véve a hadtápbiztosítás irányításának 
megszervezése. Hatalmas méreteket öltöttek a berakási-kirakási munkálatok. 

Azáltal, hogy a harctevékenységek sikeres megvívása a korábbiakhoz viszo
nyítva fokozottabb mértékben a hadtáp munkájától vált függővé, azt a kérdést 
tette szükségessé napirendre tűzni, hogy a hadtáp harckészültségét, a csapatok 
harckészültségének színvonalára kell felemelni. Mindez megköveteli, hogy fo
kozni kell a hadtápszervek technikai felszereltségét, tökéletesíteni kelI szerve
zeti struktúráját és kedvezőbbé kell tenni a vezetést, javítani kell a munka
módszereket. 

A tudományos-technikai forradalom ugyanakkor a hadtáp tevékenységé
ben nem csupán az ismert nehézségekhez vezetett, hanem kiszélesítette ezek 
leküzdésének lehetőségeit is. A szovjet gazdaság hatalmas fejlődése, a tudomány 
és a technika eredményei lehetővé teszik, hogy a hadtápszerveknél egyrészt a 
szükséges technikai eszközökkel való ellátás méreteit lehessen kiszélesíteni, más
részt ezeket szakadatlanul erősíteni is lehet. 

Jelenleg a Szovjet Fegyveres Erők hadtápja rendelkezik azzal a szükséges 
anyagi-technikai bázissal, amely az előtte álló bonyolult feladatok végrehajtásá
hoz nélkülözhetetlen. Ennek alapját a legkülönfélébb rendeltetésű, hatalmas 
teljesítőképességgel rendelkező technika képezi, amely a hadtápbiztosítás vala
mennyi szervénél széleskörű alkalmazást nyer, az összes tagozatban rendelke
zésre áll, az anyagi eszköz készletek megalakításától kezdve egészen a csapatok 
részére történő kiadásukig, közvetlenül a harci állásokba, a hadihajókhoz, a 
repülőgépekhez való eljuttatásig. Ez a különféle fajtájú gépkocsi-traktortechnika, 
berakási-kirakási technikai eszköz, rendkívül nagy teljesítőképességgel rendel
kezik a gépkocsi utak és vasutak, repülőterek, hadihajó bázishelyek építéséhez 
és helyreállításához, ételek elkészítéséhez és kiszolgáltatásához, az üzemanyag 
-s élelmiszerek tárolásához és szállításához. 

A csapatoknál a megnövekedett üzemanyag-szükségletekkel kapcsolatban 
egyre nagyobb jelentőségre tesz szert a csővezetékes szállítás. A tábori üzem
anyag csővezeték főrendszere megbízható eszközt jelent a csapatok és a repü
lők üzemanyag-ellátásához. 

A tudományos-technikai haladás eredményei lehetővé teszik továbbá, hogy 
sokkal szélesebb körben el lehessen látni a hadtáp vezetőzerveket gépesítési és 
automatizálási eszközökkel, a legújabb híradóeszközökkel és ennek alapján ja
vítani lehessen a vezetési munkát, az automatizált rendszereket. Ebben a kér
désben rendkívül fontos korábban előre kidolgozni az automatizált rendszerek 
matematikai biztosításának olyan rendszerét, amely a hadtápbiztosítá~ra vonat
kozó információs és elszámolási feladatok összességét foglalja magába. 

A tudományos-technikai haladás hatására, gyökeres változások következtek 
be a haditevékenységek módjaiban is. Új fegyverfajták és harci-technikai eszkö
zök megjelenése és ezek tömeges alkalmazása a csapatoknál, lényeges változáso-
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kat eredményezett a harc megvívásának módjaiban, a csapatok harci felépíté
sében (harcrendjében), a feladatok mélységében, a támadás ütemében. a manő
ver formáiban, a védelem jellegében, megnövelte a jelentőségét a levegőben és 
a tengereken dúló harcoknak. Amíg korábban a haditevékenységek módjaiban 
bekövetkezett változások evoluciós jelleget viseltek magukon, addig jelenleg 
ezek jellege éles minőségi ugrás. Jelenleg olyan irányzat mutatkozik, hogy a 
harc megvívási módjainak fejlődésében új ugrásszerű változás érlelődik. 

A pusztító eszközök és ezek célbajuttatására szolgáló eszközök fejlődésének 
területén bekövetkezett gyökeres átalakulás, a szervezeti kérdések megoldásá
ban elvi változásokhoz vezetett, a különféle haderőnemek helyének, szerepének 
és fajsúlyának újszerű meghatározását és azt eredményezte, hogy közöttük meg 
kellett határozni a legkedvezőbb arányt. 

A tudományos-technikai forradalom körülményei közepette, fokozódott a 
hadsereg és a haditengerészeti flotta személyi állománya körében az erkölcsi
politikai, pszichológiai és haditechnikai felkészítés jelentősége. Az új fegyverzet 
sokkal határozottabban követeli meg a személyi állomány körében a magas 
színvonalon álló erkölcsi-politikai és pszichológiai tulajdonságok kialakítását, 
a kiváló haditechnikai felkészültséget, a gyakorlati feladatok megoldásában az 
alkotó gondolkodást, az intellektuális és fizikai tulajdonságok, képességek sok
oldalú fejlesztését. A tudományos-technikai haladás elkerülhetetlen, objektív 
következménye, hogy az ember szerepe korszerű háborúban megnövekedett. 

Korunkban a Szovjet Fegyveres Erők politikailag érett, a párt, a nép 
ügye iránt odaadó, katonai és technikai tekintetben felkészült olyan káderek~ 
kel rendelkezik, akik meggyőződéssel hajtják végre a reájuk háruló bonyolult 
és felelősségteljes feladatokat. Említésre méltó, hogy nálunk a tiszteknek körüi
belül a fele rendelkezik felsőfokú katonai és szakmai képzettséggel. A dandár
parancsnoki beosztás betöltőknek csaknem 100 százaléka, az ezredparancsnoki 
beosztásban levőknek pedig több mint 80 százaléka olyan tisztek közül kerül 
ki, aki felsőfokú katonai képzettséggel rendelkeznek. 

A napjainkban végbemenő fejlődés általános tendenciája abbaan áll, hogy 
a technikai haladás a dolgozók szakképzettségének gyarapításához vezet, fo
kozza az általános műveltségükkel és szakmai felkészültségükkel szemben tá
masztott követelményeket. Eppen ezért nálunk mindegyik ötéves terv nem 
csupán gazdasági programot foglal magába, hanem az ország szociális fejlő
désének programját is tartalmazza. Különösen jellemző ilyen vonatkozásban a 
kilencedik ötéves terv, amely már olyan célkitűzést tartalmaz az ifjúságnál, 
hogy be kell fejezni az általános középfokú képzésre való áttérést. 

Annak eredményeként, hogy a Szovjet Allam nagy figyelmet fordít a tár
sadalom szociális fejlődésére, a két utolsó összeírás közötti időszakban, 1959-töl 
1970„ig, a középfokú és felsőfokú képzettséggel rendelkező munkások száma 
a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében 38,6°/o-ról 55°/o-ra emelke~ 
<lett. Ugyancsak a legutóbbi összeírás adatai mutatják, hogy a városi lakosság
nak háromnegyed része, a falusi lakosságnak pedig több mint fele, középfokú 
és felsőfokú ismeretekkel rendelkezik. A szocializmusnak ez a hatalmas vív
mánya nagyszerű alapot képez ahhoz is, hogy a hadsereg és a flotta soratit 
olyan magasan képzett emberekkel lehessen feltölteni, akik a rövidített katonai 
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szolgálati idő körülményei közepette is képesek elsajátítani a bonyolult harci
technikai eszközök és hadtáptechnika kezelését, alkalmazását. 

A tudományos-technikai haladás lehetővé teszi továbbá, hogy állandóan 
javítani lehessen a személyi állomány kiképzésének és nevelésének folyamatát, 
hogy fokozni lehessen ennek eredményességét. Folyamatosan tökéletesedik a 
tanulmányi (oktatási) anyagi bázis. A kiképzésben és nevelésben egyre széle
sebb körű alkalmazást nyernek a különféle oktatógépek, a nagy hatásfokkal 
működő oktatótermek, gyakorlóterek, a rádió és a televízió, a mozi. Jelenl~g 
sokkal nagyobbak a lehetőségei annak, hogy a terepfoglalkozásokat a valóságos 
harchelyzet körülményeihez lehessen közelíteni stb. 

Ily módon hozzáértően kihasználva a tudományos-technikai haladás ered
ményeit és a szocialista rendszer fölényét, támaszkodva a hatalmas gazadsági 
alapra és a legélenjáróbb marxista-leninista tudományra a Kommunista Párt 
olyan színvonalon tartja a Szovjet Allam védelmi erejét és Fegyveres Erőinek 
harckészültségét, amely biztosítja, hogy döntően és teljesen szét lehessen zúzni 
bármilyen ellenséget, aki bátorságot vesz ahhoz, hogy rátörjön a Szovjet Hazára. 
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