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(Fordítás: megjelent a „Tii i S:inab:isenyije" e. folyóirat 1980. 9. számában) 

A Szovjetunió dicső fegyveres erőinek harcosai együtt az egész szovjet nép
pel a harci munkában elért újabb sikerekkel készülnek az SZKP XXVI. kongresz
szusának megünneplésére. A hazafias törekvés által vezérelt harcosok nagymérték
ben hozzá akarnak járulni az ország védelmi képességének ,további növeléséhez, 
ezért állhatatosan tökéletesítik hadi mesterségüket, tábori kiképzésüket, nap mint 
nap igen maga-s eredményeket érnek el a harc- ·és politikai kiképzésben. A nem
zetközi holyzet kiéleződésének viszonyai között a hadsereg és a flotta személyi 
állománya éberen védi a haza, a szocialista közösség országainak érdekeit, ebben 
látva saját alkotmányos kötelességét. 

Ismeretes, hogy a fegyveres erők erejének fő kritériumát azoknak, akármelyik 
agresszorral szembeni késedelem nélküli ellátást garantáló, állandó hardlcészültsége 
biztosítj,a. 

A harckészültséggel kapcsolatos, olyan fontosabb tételeknek, mint a szocia
lista országok fegyveres erői harckészültsége növelése objektív szükségszerűségé
nek, az ország gazdasági, szociálpolitikai, tudományos (tudományos-műszaki), 
szellemi (ideológiai) és katonai potenciálja által a csapatok harckészültségére 
gyakorolt hatása mechanizmusának; egyrészt a hadtevékenységek menete, más
részt a hadsereg és a flotta harckészültsége színvonala közötti jelentős kapcso
latnak fejlődése V. 1. Lenin nevével hozható összefüggésbe. Vlagyimir Iljics a 
szocializmus békés építésének viszonyai között számtalanszor figyelmeztetett az 
imperialista agresszió veszélyére és arra, hogy az ország háborús készenlétét, a 
fegyveres erők harckészültségét magas színvonalon kell tartani. 1920. március 
29-én az OK(b)P KB IX. kongresszusán tartott beszámolóban kihangsúlyozta azt, 
hogy „a béke érdekében tett lépéseinlokel egyidejűleg fokoznunk kell harci ké
szültségünket". Ugyanezen év decemberében pedig a VIII. összoroszországi szov
j-etkongresszuson pedig azt mondta, hogy „harci készültségünket mindenképpen 
meg kell őriznünk. Anélkül, hogy hagyatikoznánk az imperializmusra már rámért 
csapásokra, nekünk bármilyen áron meg kell őriznünk Vörös Hadseregünknek 
harci készültségét és erősítenünk kell annak hadrafoghatóságát.'' 
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A szocializmus fegyveres: eröi harckészültségére vonatkozó lenini tételeket a 
pártkongresszusok, a Központi Bizottság plénumaina:k anyagai, L. I. Brezsnyev
nek, a Szovjetunió Kommunista Pártja fötitkára, a Honvédelmi Tanács elnöke, a 
Szovjetunió marsallja munkáiban, D. F. Usz,tyinov, a Szovjetunió marsallja, az 
SZKP KB PB tagja, a Szovjetunió honvédelmi minisztere felszólrailásaiban tovább
fejlesztette. A hadsereg és a flotta magas fokú harc~észültsége fenntartásán:ak 
szükségességét hangsúlyozzák az SZKP XXIII., XXIV. és XXV. kongresszusainak 
a dokumentumai is. Így pl. a párt XXV. kongresszusán kihangsúlyozták azt, hOgy 
„senki előtt sem lehet kétséges az, hogy pártunk mindent meg fog tenni annak 
érdekében, hogy a Szovjetunió dicsö fegyveres erői a jövőben is rendelkezzenek 
- a szovjet nép békés építőmunkája feletti őrködés, a világbéke oltalmazása -
felelősségteljes feladataik végrehajtásához minden szükséges eszközökkel. 

A marxizmus-leninizmus klasszikusainak munkáiban, a pártdokumentumok
ban megtalálható eszmék és tételek képezik a fegyveres erők bármely ellenség ké
sedelem nélküli visszaverésére való készenléte tudományos értelmezésének a kiin
dulási alapját. 

Pártunk külpolitikai irányvonalát, annak a béke érdekében kifejtett fárad
hatatlan tevékenységét a haladó emberiség széleskörűen támogatja. Az agresszív 
imperialista körök azonban, elfeledve a múk tanulságait, felduzzasztják katonai 
kiadásaikat, siettetik a fegyverkezési hajszát, újabb katonai bázisokat hoznak létre, 
igyekeznek a világot visszatéríteni a „hidegháború" korszakához. Ahogy azt ,;1 

tények is igazolják, a jelenlegi pekingi vezetés együttműködik a világreakcióval, 
feláldozva nagyhatalmi terveinek a kínai nép nemzeti érdekeit. 

A jelenlegi katonapolitikai helyzet és azon háború jellege, amelyet az impe
rialista agresszorok kirobbanthatnak a Szovjetunió és a szocialista közösség orszá
gai ellen, a támadó fegyverfajták hataLmas romboló ereje, az óceánon túli szolda
tesztának a támadás váratlanságával kapcsolatos elképzelése abból a célból, hogy 
hadászati előnyhöz jusson, magas fokú éberséget igényel a szocialista országok 
népeitől és hadseregeitől. 

A hadseregnek és a flottának a kommunista párthoz és a néphez önzetlenül hű 
harcosai kötelmeik maradéktalan végrehajtásáért való felclösségérzet tudatában 
azt sajátítják el, amire nekik a háborúban szükségük van. A haza fegyveres védel
mezőivel egy sorban haladnak a csapathadtáp szakemberei is és készek bármely 
pillanatban ellátni a csapatokat és a hajókat minden szükségessel a harchoz, az 
erős, technikailag jól felszerelt ellenség feletti győzelemhez. 

Mit is jelent a hadtáp harckészültsége korszerű viszonyok között? A csapatok 
meghatározott állapota katonai kategóriáját tekintve, ki kell hangsúlyozni azt, 
hogy a hadtáp esetében a harckészültségnck nem lehetnek valamiféle különleges 
mutatói. A cs,apatok és a hadtáp harckészültsége követelményeinek összhangját az 
egységek és az alegységek harc alatti sikerének azok anyagi és más szükségletei 
kielégítése minőségétől való fokozódó függése idézi elő. Ezen összhang reálissá 
válásának lehetősége elsősorban függ a valamennyi katonai kategória számára kö
zös harckészültség erkölcsi tényezöjének alakulásától, a hadművészet elmélete és 
gyakorlata élenjáró vívmányainak a csapatok és azok hadtápj·a harc-, politikai és 
szakkiképzésben való meghonosításától. 

A harckészültség erkölcsi tényezőjének megvannak az általános, ugyanakkor 
a csapatokra és a hadtápra jellemző ideológiai, társadalmi-pszichológiai aspektu
sai. Azoknak lényege - a harcosok és a katona kollektívák állandóan készek kése-
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delem nélkül teljesíteni a szocialista haza, a ·szocializmus vívmányai védelmével 
mély értelemben vert: történelmi rendeltetésükkel hazafias kötelességükkel, inter
nacionalista küldetésükkel kapcsolatos szent kötelességüket. 

Ugyanakkor a szovjet embereknek és harcosoknak a haza védelmével kap
csobtos közös érdekei, céljai és feladatai, azoknak a lenini párt, valamint a 
szovjet nép és állam vezető ereje köré való tömörítése valamennyi szinten a csa
patok és a hadtáp harckészültségének magas fokú erkölcsi tényezőjét igényli, mind 
a hadseregnél, mind a flottánál. 

Az erkölcsi tényezőnek és a csapatok magas fokú harckészültsége biztosítása, 
az ellenség feletti győzelem kivívása reális feltételeinek elválaszthatatlanságára 
V. I. Lenin is rámutntott. Ő ezzel kapcsolatosan a következőket írta: ,,az ország 
katonai szervezete és annak gazdasági és kulturális rendje közötti :kapcsolat eddig 
soha nem volt olyan szoros, mint napjainkban". A N,1gy Októberi Szocialista For
radalmat követően Vlagyimir Iljics kihangsúlyozta azt, hogy „az ország védelmi 
képessége nem érhető el a nép által bátran véghezvitt nagyszerű hősiesség, a hatal
mas gazdasági átalakulások nélkül. A nagyon fejlett szocialista gazdaság, tudo
mány és technika meglétében (jelenlétében) ő a szovjetek országa katonai erejé
nek, annak hadserege és flottája a harckészültségének anyagi-technikai alapját 
látta. 

A mi mindennapi gyakorlatunkban sem lehet eltérés egyrészt a csapatok, 
másrészt a hadtáp harckészültségének erkölcsi tényezője között. Valójában, amíg 
a marxi-lenini ideológia szellemében nevelkedett személyi állománynak az a fő 
feladata, hogy tegyen szert tapasztalatra a korszerű harceszközök leghatásosabb 
felhasználásában, addig a hadtáp szakembereknek az a kötelessége, hogy egyenlő 
mértékben feleljen azért, hogy ezt a személyi állományt időben ellássák minden 
szükségessel, a technikát és a fegyverzetet üzemképes és a legbonyolultabb . vi
szonyok között is alka,lmazásra kész állapotban tartsák. 

Ezért mind a csapatok, mind a hadtáp harckészültsége erkölcsi tényezőjének 
formálásában nagyon fontos az, hogy a személyi állomány magas fokú kiképzésé
vel hozzáértően valósítsuk meg, hogy valamennyi harcos ne csak ismerje, hanem 
időben meg is tudja oldani a kapott feladatokat, amelyeknek jellege és volumene 
a legkülönbözőbbek lehetnek. Így például a teljesen feltöltött és magas fokú harc
készültségben levő hadtápalegységeknek képesnek kell lenniök arra, hogy bar
melyik pillanatban hozz,ákezdjcnck a csapatok biztosításával kapcsolatosan meg
szabott feladat végrehajtásához, fokozva egyidejűleg saját harcképességüket a 
harctevékenység folyamán. 

A hadtáp magas fokú hacckészültségének fenntartására minden esetben nagy 
kihatással lesz a helyzet állandó ismer,ete, az arra való operatív reagálás, az elő
relátás és a meglevő bartalékokkal való gyors manőverezés. Mindez sikeresen meg
valósítható a hadtáptevékenység és harckészültsége folyamatos és szilárd irányítá
sának esetén. 

Fontos megjegyezni, hogy a csapatok és a hadtáp magas fokú harckészült
ségének biztosításakor összességében elérjük az egyik legfontosabb kritériumot -
az ellenség támadása meglepetésszcrűségének, avagy a harc alatti váratlan szituá
ciók jelentős befolyásának megakadályozását. Ezért képezi a hadtáp harcké
szültségének részletes tervezésének és irányításának megszervezése a parancsno
kok, a csapatok minden szükséges anyagi eszközzol való ellátására hivatott összes 
szakemberek egyik legelsőbbrendű feladatát. 
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Mit is kell érteni a hadtáp harckészültségének irányítása alatt? Mindenek 
előtt azt, hogy a szolgálati személyek jól ismerjék saját szolgálati kötelmeiket, az 
alárendeltek irányítására, a fegyverzet, a technika és más anyagi eszközök had
rafogható és harckész állapotba való helyezésére vonatkozó szabályzat szerinti és 
más szabályozó előírásokat. Ezzel együtt állandóan fenn kell tartani a szilárd 
vezetési és híradó rendszert, ismerni kell az elhatározás meghozatalának és a ter
vezésnek korszerű módszereit, törekedni kell a pontos végrehajtásra és a folya
matos ellenőrzésre. Magától értetődően ennek a vezetési rendszernek minden konk
rét esetben, a hadtápalegységek rendeltetésétől függően, meg lesznek a maga sa
játosságai. Céljait és feladatait tekintve azonban azt időben, helyben és vo
lumen alapján kell szigorúan szabályozni, az szigorúan feleljen meg a csapatok 
harckészültsége folyamatos hadtápbiztosítása követelményeinek. 

Gyakorlatilag a mi hadtá.palegységeink és vezetési szerveink kellően kép·· 
zettek, alkalmasak feladataiknak megoldására. Ahogy azonban azt a gyakorlatok 
tapasztalata is bizonyí,tja, gyakran ütköznek nagy nehézségekbe, többek között a 
lehetséges harctevékenység feltételeit megközelítő intézkedések kidolgozásakor. Es 
ez érthető is. Elképzelni, vagy kiala.kitani reáli, harchelyzetet, még jól berende
zett gyakorlótereken is rendkívül nehéz feladat. Azonkívül számolni kell még a 
csapatok, a fegyverzet és a technika tömeges alkalmazásával megvívandó korszerű 
háború jellegével, a nagymérvű anyagi eszköz-szükséglettel, valamint a jelentős 
veszteségekkel. 

Nem véletlen ezért, hogy a törzseknél és a tanintézeteknél, továbbá közvet
lenül a harci- és a hadtápalegységeknél az utóbbi időben egyre gyakoribbak a 
korszerű számítástechnika alkalmazásával lefolytatott és speciális programmal 
ellátott harcok és hadműveletek. A hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy mo
dellezzék (imitálják) a harctevékenységeket és a hadtápbiztositás folyamatait kü
lönböző helyzetben és ezáltal megtalálják az elhatározásoknak, a megszabott fel
adatok sikeres végrehajtását garantáló, legoptimálisabb változatait. A modellezés 
(imitálás) pl. felölelheti mind az egész, mind csak egyes tagozatok hadtápbizto
sításának a rendszerét. Ez lehetővé teszi, hogy a hadtáp, avagy azok tagozatainak 
vonatkozásában különböző szituációkat alakítsanak ki. 

Az. egyes feladatoknak, vagy a külön kidolgozott programoknak az elektro
nikus számítógépbe történő betáplálásával, ahogy azt a gyakorlat is bizonyítja, 
meg lehet kapni a meglevő erők és eszközök hatékony felhasználására a csapatok 
harcviszonyok közötti időben történő és teljes biztosítására vonatkozó megalapo
zott elhatározás meghatározásához szükséges adatokat. 

A hadtáp feladatok ilyen modellezésének (imitJálásának) irányai a konkrét 
helyzettől fognak függni. Azoknak azonban fel kell ölelniök a hadtáp harcké
szültsége hadtápbiztosítási rendszereinek a következő főbb elemeit, azok cél
jait és feladatait. 

A személyi állománnyal, hadtáptech:nikával és megszabott készletekkel való 
felöltöttség. Ez a hadtápalegység állapotának olyan általános mutatója, amely 
meghatározza annak harckészültségét, amellyel a hadtápalegység felhasználása 
feltételeinek, rendjének megfelelő imitálásakor sm.mbolni kell. Fontos kiválasz
tani a helyzetnek olyan változatát, amelynek esetén végső soron a hatápegység tel
jesen fel van töltve és a szigorúan megszabott időn belül folyamatosan tudná biz
tosítani a csapatok harckészültségét és azok eredményes tevékenységét. 

Meg kell említeni azt is, hogy békében fel kell újítani a fegyverzetet, tech
nikát, egy sor anyagi eszköz elavul és azokat állandóan frissíteni kell. Mindez 
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szükségessé teszi azt, hogy a hadtáptörzsek és szolgálati ágak ellenőrizzék és kor
rigálják a megfelelő terveket, hozzanak konkrét elhatározásokat a hadtápalegy
ségek magas fokú harckészültségének biztositásával kapcsolatosan, bárhol is tar
tózikodjanak és akármilyen feladatokat is hajtsanak azok végre békében. 

Anyagi biztosítás. Tudni kell azt, hogy a. hadtápalegységek kötelesek anyagi 
készleteket létrehozni a csapatok biztosítására. Ezeknek a méretei óriásiak. Az el
múlt háborúhoz viszonyítva azok 8-10-szeresére is nőhetnek, ami összefüggésben 
áll a rakodási munkák gépesítésével, a konterizáció és az egységrakomány alkal
mazásával, a bekötöuta:k előkészítésével, továbbá a vezetés megszervezésével. 

A hadtáp magas fokú harckészültsége biztosításának az a fó célja, hogy az 
anyagi készletek bármilyen helyzetben eljussanak a csapatokhoz. 

A közlekedési biztosítás feladata az, hogy megteremtse a különböző közlekf'· 
dési utakon a katonai szállítások és az anyagi eszközök utánszállítása folyamatos 
vérgehajtásának a feltételeit. Ennek megoldása nagymértékben függ a közlekedési 
utak vonalvez,etésétől és állapotától, a szállítóeszközök meglététől, a csapatok és 
a hadtáp harckészültsége biztosításának jellegétől. Ezért a legmesszebbmenőkig 
figyelembe kell venni és gondosan meg kell tervezni azt, hogy egyes helyzetekben 
naponta hány és milyen szállítóeszközöket lehet igénybevenni. 

Korszerű viszonyok között a hadtáp technikai biztosítása, teljes gépesítésének 
és motorizációjának következtében, különösen bonyolult. A csapatok harckészült
ség,e és azok tevékenysége folyamatos hadtápbiztosításához szükség van a közleke
dési utak gyorsitott helyreállítására, nagymennyiségű, különböző anyagi esz
közfajta tárolására és feldolgozására, azoknak vasúti-, gépkocsi-, vízi- és légi 
szállítóeszközökön való utánszállítására, jelentős mennyiségű üzemanyagnak cső
vezetékeken, nagy távolságra való elszálHtására, a rakodási és egyéb más munkák 
komplex gépesítésére, a hadtáp szakteohnik,a és anyag időben történő javítására. 
bonyolultabb tábori diagnosztikai műszerek egészségügyi biztosítására való fel
használására. Az. ilyen célokra használt hadtip technikai eszközök legyenek állan
dóan üzemképesek és álljanak alkalmazásra készen. Természetesen mindig tudni 
kell azt, hogy mire számíthat a hadtáp és ennek érdekében milyen intézkedéseket 
kell tenni a harctevékenység folyamán. 

A csapatok és a hadtáp harckészültségének szempontjából különös jelentő
séggel bír a harcosok egészségének megóvására, továbbá azon képességének fenn
tartására irányuló egészségügyi biztosítás, hogy a korszerű harc legbonyolultabb 
viszonyai között is meg tudják oldani feladataikat. Tudni kell azonban azt, hogy 
az egészségügyi szolgálat, más szolgálatnál konkrétabban oldja meg a csapatok 
és saját hadtápja magas fokú harckészültségének biztosításával kapcsolatos fel
adatokat, mivel azokat emberek alkotják. és ez szükségessé teszi az egészségügyi 
alegységeknek magas fokú szakmai felkészítését. 

Korszerű harcban különös élességgel vetődik fel a hadtáp megbízható bizto
sítása. Amíg a múltban a legfontosabb volt a hadtáp objektumok közvetlen őrzé
sének és védelmének a megszervezése, addig az új viszonyok között azon kívül 
felmerültek a hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni megbízható védelmének a 
kérdései is. Tulajdonképpen a hadtáp életképességét biztosító összes rendszabá
lyoknak ez a betetőzése. 

A hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelmével kapcsolatos rendszabá
lyok egy sor gyakorlaton főképpen az élő erő, a technika és a készletek rejtésére 
irányuló műszaki munkában merültek ki. Természetesen a terep, a különleges lé-
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tesítmények és a földfedezékek természetes álcázóképességének ,a felhasználása, 
különösen a személyi állomány tömegpusztító fegyverek elleni védelmének egyik 
leghatásosabb eszköze és módja. Ismeretes, hogy az atmofegyver létrehozásához 
és gyártásához szükséges elemeiket szolgáltató föld képezi egyenlőre még az em
berek tömegpusztító fegyverek, elsősorban a rádióaktív ·szennyeződés elleni vé
delmének legmegbízhatóbb eszközét. 

Korszerű viszonyok között azonban a hadtáp műszaki biztosítása mellett 
gondolni kell az erre a célra külön légideszant és más speciális alegységeket kikép
ző ellenség lehetséges támadása, továbbá a hadtáp objektumok légi csapás elleni 
földi védelmére is. A csapatok tevékenységének zónáj.ában a parancsnokok hoz
záértően szervezzék meg a légvédelmet; időben állítsanak be gyorsan mozgó erő
ket és eszközöket az objektumoknak közlekedési utakon való őrzésére és védel
mére; végeztessék a műszaki felderítést és foganatosítsanak rendszabályokat az 
elhelyezési körzetek előkészítésével és az ellenség által a hadtápban telepíthető 
műszaki zárak hatástalanítás·ával kapcsolatosan; idejében foglalják el a tartalék 
körleteket. Nagyon fontos, hogy ezeket és a többi ilyen jellegű munkákat meg
előzésként végezzék el. Helytelen, amikor a gyakorlatokon, csak azután kezde
nek hozzá ezekhez a munkákhoz, miután az „ellenség" már alkalmazta a tömeg
pusztító fegyvereket. Ennek következtében minden a csapások következményei
nek korlátozáS"ára és a hadtáp hadrafoghatóságának helyreállítására irányul. En
nek elvégzése magától értetődően igen fontos. A hadtáp tömegpusztító fegyverek 
elleni védelmében és életképességének biztosításában azonban azon intézkedések 
komplexumának időben történő foganatosítása a legfontosabb, amelyeknek az a 
célja, hogy megelőzzék a veszteséget, avagy minimálisra csökkentsék azt és állan
dóan magas színvonalon tartsák a hadtáp hadrafoghatós.ágát. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a hadtáp állandó harckészültsége a csapatok 
korszerű viszonyok közötti folyamatos biztosításának az alapja. Ezek olyan fel
adatok, amelyeknek megoldása a hadtáp harckészültsége fokozása módjainak 
tökéletesítésével érhető el a mindennapi gyakodati tevékenység folyamán és a ki
képzés sor.án, különösen a hadtáp-harcászati és· a harcászati gyakorlatok alatt. 

Sajnos, egyes parancsnokok gyakran nem tartják még elsőrendűnek és ál
landónak a hadtáp harckészültségének a kérdéseit. Azokkal általában csak akkor 
foglalkoznak, amikor a hadtápot békeállapotból áthelyezik hadiállapotba. Az 
ilyen nézet alapjában helytelen. Széles értelemben véve a hadtáp harckészültsége 
alatt annak azt a képességét kell érteni, amelynek alapján feladatait meg tudja 
oldani bármilyen harchelyzetben, mivel a hadtáp nem saját harckészültségéért, 
hanem a csapatok folyamatos biztosításáért létezik. Ezért valamennyi gyakorlaton, 
akármelyik feladat feldolgozásakor is, első helyre azt keH állítani, hogyan bizto
sítja a hadtáp a csapatokat az adott pillanatban és a megszabott harcfeladatok 
végrehajtásakor. 

Mindez mégegyszer aláhúzza a hadtáperők és -eszközök vezetése hozzáértő 
megszervezésének fontosságát. Ebből eredően a mindennapi gyakorlatban tesz 
nagy jelentőségre szert a hadtáp különböző helyzet alatti tevékenységének az 
ESZG és más eszközök segítségével történő modellezése, abból a célból, hogy a 
korszerű harchelyzetben úgyis szűkében levő erők és eszközök minimális igénybe
vétele és vesztesége mellett, optimális megoldást kapjanak. 

A párt és a kormány szűntelen gondoskodásának, a szovjet emberek önfelál
dozó munkájának eredményeképpen a Fegyveres Erők ma rendelkeznek minden 
szükségessel hazájuknak, a szocializmus vívmányainak megbízható védelméhez. 
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Végéhez közeledik a tizedik ötéves terv. Sikeresen valósulnak meg a gyakor
latban az SZKP XXV. kongresszusának grandiózus útmutatásai. Országunk újabb 
lépést tett a gazdasági fejlődés útján. Még jobban erősödött a hadsereg és a flotta 
harai. erejének anyagi bázisa, még jobban növekedett azok harckészültsége és had
rafoghatósága. Készülődve a kommunisták soron következő tanácskozására, a 
szovjet harcosok, köztük a hadtáp szakemberek is, minden erejüket és energiáju
kat szakmai mesterségük szüntelen korszerűsítésének, az előttük álló bonyolult és 
felelősségteljes feladatok végrehajtásának szentelik . 

.. 
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