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MILITARWESEN 

Forradalom a hadügyben és gazdasági munka 
a csapatoknál 

lrta: H. 0 s te r rei eh alezredes 
(Fordítás: a Militiirwesen, 1980. számából) 

A forradalom a hadügyben állandóan fejlődő folyamat. Ezzel összefüggő 
haditechnikai változásokat a NATO-országok további fegyverkezési versenyre 
használják fel, ami a szocialista országokat arra kényszeríti, hogy növekvő terje
delemben vegyék figyelembe azok hatását. Ezért szükséges a VSZ védelmi erejét 
erősíteni ... és ezt a megkövetelt szinten tartani. 

A korszerű hadügyben, a haditechnikában, a csapatok harcmódjában, had
tudomány elméletében és a katonai élet összes más területén végbemenő mélyre
ható minőségi változások egy sor új követelményt támasztanak a szocialista tár
sadalommal, s különösen hadseregével szemben. A követelmények nagyságáról 
elképzelést kapunk, ha gondosan tanulmányozzuk a XI. pártértekezlet értékelését, 
amely szerint a hadügyben végbemenő forradalom most stádiumba lápett, ame
lyet az atomfegyver rendszeresítése óta a legjelentősebb változások jellemeznek. 
A hadsereg fegyverzetének és felszerelésének fejlődése egy új minőségi szintet 
ért el. Ebből következik az a szükségszerűség, hogy az egységek, magasabbegy
ségek gazdálkodásában is új minőségi szintet érjünk el. Ennek elsősorban abban 
kell kifejeződnie, hogy a katonai tevékenységet a legmagasabb hatásfokra 
emeljük. 

Hadigazdasági jelenségek a hadügyi forradalom jelenlegi szakaszán 

A korszerű hadsereg harci erejét és harckészültségét rendkívül differenciált 
belső struktúrájú érték jellemzi. Számos hatás.tényezőjét két nagy általános 
csoportja oszthatjuk. 

Először emberekre, illetve azok harci erkölcsére, kiképzettségi fokára és 
mennyiségére; másodszor a hadsereg fegyverzete és felszerelése, mint ahogy 
Engels Frigyes mondja: ,,a haditechnika színvonala, elosztása, összetétele és meny
nyisége". 

Történelmi tapasztaltok szerint a szemben álló felek győzelme vagy veresége 
jelentősen függ a tömegtől és fegyverzet-felszerelés műszaki színvonalától. A 
NATO és VSZ közötti erőviszony ma úgy alakult, hogy mindkét koalíció azonos 
mennyiségű lőfegyverrel rendelkezik. Egy esetleges imperialista agresszió esetén 
ebből kell kiindulnunk. A javíthatatlan háborús gyujtogatók megkísérlik egy olyan 
előny megszerzését, amely a háborút váratlanul a legnagyobb erőfelhasználással 
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kezdenék meg. Ehhez az erőket és eszközöket meghatározott irányokban úgy kell 
összpontosítani, hogy időlegesen és helyileg a győzelemhez szükséges erőfölényt 
létrehozhassák. 

Természetesen a szocialista hadseregeknek is meg van a lehetősége erők és 
eszközök összpontosítására, ha harctevékenységet kell szerveznie az imperialista 
agresszió elhárítására és agresszor megsemmisítésére. Így a NATO-hadseregek 
huzamos időre nem tudnak erőfölényt megszervezni. Következésként megkísérlik 
az erőfölény megszerzését mindenütt, ahol kezüket leszerelési szerződés nem köti 
meg. Ez az erőfölény abban mutatkozik meg, hogy a szocialista hadseregekhez 
viszonyítva magasabb haditechnikai színvonalat érjenek el. lgy a világot a fegy
verkezési verseny új fokára űzik. 

Hogy a szocialista hadseregek békemegőrzési feladataikat teljesíthessék, az 
adott körülményt figyclevbe véve, függően a nemzetközi osztályösszeütközés éles
ségétől, olyan haditechnikai színvonalat kell fenntartani, amely nem teszi lehetővé 
az imperialisták elóreugrását. A szocialista országoknak tehát a tudományos
műszaki forradalommal egy időben uralni kell a hadügyben végbemenő forra
dalmat is. Hozzá kell nőniük annak jelenlegi és jövőbeni követelményeihez. Hogy 
ez mit jelent, a Német Nemzeti Néphadsereg részére az kitűnik a XI. pártérte
kezlet határozatából: ,,Előttünk rendkívül bonyolult feladat áll, . . . uralnunk 
kell egy olyan korszerűsítési folyamatot, amely csak a 60-as évek elején a ra
kéták rendszeresítésével hasonlítható össze". Ebből számos új hadigazdasági je
lenség adódik, amely alapos figyelmet igényel és az alábbiak szerint csoporto
sítható: 

1. A kors':f.erű fegyverzet és fels':f.erelés foko':f.Ott rendszerjellege. 

A hadügyben végbemenő forradalom előtt egy fegyver teljes hatékonysággal 
tudott működni awn adatok alapján, amelyet a kezelőszemélyzet a bevetés ide
jén összegyűjtött. Példa erre a vadászrepülők szabad tevékenysége az NHH ide~ 
jén, amikor csaknem egyedül magas hatékonyságot értek el. Ezzel szemben már 
egyre ritkább az olyan lehetőség, amikor a kezelőszemélyzet egyedül nagy haté
konyságot tud elérni. 

A haditechnika jelenlegi fejlettségi fokán tipikus, hogy egy fegyver egy na
gyobb rendszer része. A tűzeszköz össze van fonódva a felderítő és a vezetési, 
híradóeszközökkel. Ez gazdasági szempontból azt jelenti, hogy a katonáknak 
együttműködési készséggel kell rendelkezniük, vagyis legyenek képesek és készek 
kollektív, egymással pontosan összehangolt, fegyelmezett és jól szervezett tevé
kenységre. A katonai tevékenység igényli a magas fokú kollektivitást, ahol a 
munkamegosztás egyre szélesebb. 

2. A katonák fels,erelése egyre több haditechnikával. 
A csapatokat gyorsabban szerelik fel új vagy korszerűsített technikával. En

nek következtében a szocialista hadseregek katonáinak egyre nagyobb lesz a tár
sadalmi és nem utolsósorban népgazadsági felelőssége. 

3. Fokozott ráfordítás a haditechnika üzemeltetésére, karbantartására és 
javítására 

A korszerűsítési folyamatban a hadseregben rendszeresített fegyverek és fel
szerelés üzemeltetése elődeikhez viszonyítva magasabb paraméterük miatt nagyobb 
anyagszükségettel jár. Karbantartásukra, javításukra több munkaóra szükséges. 
Nemzetközi vonatkozásban az elmúlt 20 évben a katonai költségvetésen belül az 
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anyagpótlásra szükséges kiadások nöttek a legjobban. Ugyanazt a nagyságot érte 
el, mint amit az új haditechnika beszerzésre fordítottak. Takarékossági kérdések 
(üzemanyag-, pótalkatrész-, lőszerfelhasználás terén) egy teljesen új társadalmi ·és 
katonai jelentőséggel bírnak. 

4. Korszerű fegyver-, technikarendszerek alkalmazásának fokozódó inten
zitása 

A marxizmus-leninizmus klasszikusai már régebben kijelentették, hogy új 
harceszközök új harcmódhoz vezetnek. Ezt azonban csak belső potenciálnak kell 
tekinteni. Hogy az új fegyver- és technikarendszerek gyors és átfogó javulást, 
változást okoznak-e a hadmüvészetben és ezzel a csapatok harci erejére és harc
készültségére új minőséget adnak, az nagymértékben függ attól, hogy milyen a 
katonák, főleg a tisztek kiképzettségi foka. Így az új technika bevezetése miatt 
nemcsak a kiképzés tartalmát, hanem módszerét is meg kell változtatni. Hogy a 
parancsnokok mesterien kezeljék az új harci technikát terepeQ., azokat a kiképzés
ben gyakrabban kell alkalmazni. Így üzemeltetésük aránya egy adott időszakon 
belül nő, tehát üzemeltetésükre, karbantartásukra, javításukra szükséges ráfor
dítás is emelkedik. 

5. Fegyverzet és felszerelés javítása intentitásának növekedése 
Azok a remények, hogy a hadügyben végbemenő forradalom során a technika 

fenntartására fordított fenntartások abszolút, de legalábbis viszonylagos mérték
ben csökken, csalóka ·áb~ándnak bizonyult. Sőt ez a ráfordítás mind abszolút, 
mind relatív mértékben nőtt. A csapatok harci erejére és harckészültségére külö
nös jelentőséggel bír az a tény, hogy a társadalmi ráfordítások nagyobb része 
munkaráfordításként jelentkezik a csapatoknál karbantartáskor és javításkor és 
itt az élőmunka szerkezetét kedvezőtlenül befolyásolja. 

Nem ritkán előfordul, hogy a karbantartás és a kiképzés egymást kizáró 
feladatként jelentkezik, mivel azokat gyakran egy időben azonos személlyel kel
lene végrehajtani. A kezelőszemélyzet egészét, vagy részét a karbantartó (javító) 
érdekében el kell vonni a kiképzéstől, ami csökkenti az egység kiképzettségi fokát, 
kedvezőtlenül befolyásolja összehangolt tevékenységét. Ha viszont a kezelősze
mélyzet részt vesz a kiképzésben, ami miatt a technika nincs megfelelő állapot
ban, akkor megbízhatósága csökken és adott esetben nem bevethető. Ebből kö
vetkezik, hogy időt kell megtakarítani, elsősorban a karbantartási és javí
tási technológia tökéletesítésére. Ez azonban nem járhat az anyagfelhasználás jog
talan növekedésével vagy a technika csapatjavításának javítóüzembe (rendszerint 
terven kívül) való áthelyezésével. 

Ezek a hadügyben végbemenő forradalom új, vagy legalábbis erősebben je
lentkező hadigazdasági jelenségek. Ezek a hadsereg harci erejére a harckészült· 
ségére jelentősen hatnak. Pozitívan akkor, ha törvényszerűségeit az emberek te
vékenységében tudatosan figyelembe veszik, negatívan, ha törvényszerűségeinek 
többé kevésbé spontán szereznek érvényt. 

A jelenlegi korszerűsítési folyamat hadigazdasági uralása és ennek eredmé
nyeként módosuló üzemeltetési és fenntartási folyamat a harci erő és harcké
szültség egyik tényezőjévé vált. Ebből egy új követelmény adódik a hadigazdasági 
elmélettel és gyakorlattal, valamint a csapatgazdálkodással szemben. Ezeknek 
mindig olyan szinten kell lenniük, ami megfelel a haditechnikai fejlődés adott 
szakaszával. 
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A csapatgazdálkodással szemben támasztott követelmények 

A hadigazdálkodási elmélet és gyakorlat, valamint a katonák helyes gaz· 
dasági szemléletének kialakítását a következőkben a csapatoknál folyó gazdasági 
munkaként tekintjük. Itt figyelembe vesszük a baráti államok hadigazdasági iro
dalmának tendenciáit és a gazdasági munkát a védelmi források készenlétbe he
lyezésével, felhasználásával és újratermelésével kapcsolatos tevékenységek összes
ségeként értelmezhetjük. Itt mindig arról van szó, hogy a hadigazdasági hatékony
ság maximumát érjük el. A gazdasági munka és a hadtápbiztosítás között szoros 
kapcsolat van, de a kettő nem azonos. 

A csapatoknál folyó gazdasági munka, amelynek eredményeként a védelmi 
források minimális ráfordításával maximális katonai eredményt érnek el, két fő 
feladatot teljesít társadalmi szempontból nézve. 

Először jelentősen hozzájárul hadseregünk harci erejének és harckészültsé
gének biztosításához. 

Másodszor biztosítja, hogy a katonai tevékenység a munkásosztály és szövet
ségei összgazdasági érdekeinek megfeleljen. 

A már említett megállapítás, hogy a katonai erőviszonyok mennyiség és mi
nőség szempontjából kb. azonosak, további meghatározáshoz vezet Hoffmann hds. 
tbk., nemzetvédelmi miniszter, a Neus Deutschland-nak adott nyilatkozatában 
kijelentette, hogy a katonai erőviszony nem egyedül áll. A katonai erőviszony a 
szocializmus és az imperializmus közötti erőviszony kifejezése és annak része. 
Ennek következtében tükrözi mindkét fél anyagi és erkölcsi lehetőségét. A szo
cialista társadalom egyértelműen nagyobb potenciállal rendelkezik, a szocialista 
társadalom nagyobb gazdasági hatékonyságot képes elérni a hadsereg rendelke
zésére bocsátott anyagok és eszközök felhasználásában, mint az ellenség, és ezt 
biztosítania is kell, hogy egy fegyveres összeütközésben a győzelemhez szükséges 
erőviSzonyt létrehozza. 

Harcban a hadigazdasági hatékonyság foka más tényezők mellett, a saját 
veszteséggel fejeződik ki, amelyet oly alacsonyan kell tartani, amennyire csak 
lehetséges. Pontosan ez mutatja a hatékonyság maximumát, amelynek elérése a 
gazdasági munka célja. Mint ahogy nincs a harci erőnek és harckészültségnek 
fdsö értéke, éppen úgy nincs felső értéke a hadigazdaság hatékonyságának. A 
cél tehát mindig az legyen, hogy a hadigazdaságban maximális hatékonyságot 
érjünk el. 

Az anyagi források felhasználásának maximális hatékonysága békében is el
érhető, amikor folytatjuk a szocialista hadseregek korszerűsítését. 

Ma a magas hadigazdasági hatékonyságnak a szocialista társadalom cészére 
különös jelentősége van. Ez elsősorban a nyersanyagforrások csökkenéséből és a 
világpiaci árak alakulásából adódik. A fő feladat megvalósításához tehát foko
zott erőfeszítés szükséges. Másodszor a hadigazdasági folyamat fokozott intenzi
vitásából, a népgazdaság más ágaival való szocosabb összefonódásából, valamint 
a katonai tevékenység és a gazdasági folyamatok szorosabb kapcsolatából adó
dik. A katonai tevékenységben levő gazdasági folyamatok átfogó forradalmi ura
lása - ez a csapatvezetésben a hadigazdasági követelmények tervszecű figyelem
bevételét jelenti - a harci erő és harckészültség megkövetelt szintentartásának 
egyik feltételévé vált. Magától értetődik, hogy ebből magas követelmények adód
nak a szocialista hadsereg katonáival szemben. Altalában arról van szó, hogy 
nálunk helyes hadigazdasági szemlélet és gyakorlat alakuljon ki. Ehhez viszont 
magas színvonalú politikai-ideológiai munka szükséges. 
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Hadigazdasági elmélet a munkásosztály és szövetségesek politikai és gazda
sági érdekeinek kifejezéseként a szocialista társadalom ideológiájának része. 

A munkásosztálynak történelmi feladata teljesítésekor több életfontosságú 
feladatot kell teljesítenie: a lehető legmagasabbra kell emelni a nép életszínvo
nalát, létre kell hozni az anyagi-technikai bázist, ugyanakkor biztosítani kell gaz
daságosan az ország védelmét. 

Az öntudatos szocialista katonának katonai osztályfeladata teljesítésekor ezen 
összérdekek figyelembevételével szigorú takarékosságot kell megvalósítani vé
delmi anyagi források felhasználásakor. Az NSZEP X. pártkongresszusán ki
emelték „Mindenki számára kötelező az NDK összérdekeinek figyelembevétele. 
Ebből adódik az a kötelezettség, hogy mindig takarékosan, az egészre ügyelve 
gazdálkodjunk". 

A hadigazdasági elmélet azonban nemcsak ideológia. A helyes hadigazdasági 
tevékenység szellemi előfeltételeként is tekintve, akkor ez a katonák szakisme
retének egyik deme is. Magas színvonalú hadigazdasági elmélettel és gyakorlat
tal rendelkező tisztek azzal tűnnek ki, hogy 

- hadigazdasági követelményeket hatáskörükben önállóan és időben felis
merik és tevékenységükben azt tervszerűen figyelembe veszik; 

- gazdaságilag megalapozott döntéseket hoznak és azokat a hadigazdasági 
törvényszerűségek követelményeinek figyelembevételével végzik; 

- magas hatékonysággal szervezi meg a politikai és katonai kiképzést, ne
velést, valamint a csapatgazdálkodást; 

- fejleszti az alárendeltek kezdeményezőkészségét hatékonyságuk növelésére 
és a gazdasági kérdéseket ügyesen bevonja a szocialista munkaversenybe. 

A hadigazdasági elmélet és gyakorlat tehát a gazdasági és hadigazdasági 
törvények követelményeinek visszatükrözése a szocialista hadseregek katonáinak 
tudatában. Ez olyan magatartási és gazdálkodási módban fejződik ki, mint: 

- törekvés a katonai feladatok teljesítésénél a legmagasabb minőségre a leg
kisebb ráfordítással; 

- a legnagyobb tervszerűség biztosítása a katonai tevékenység végrehajtásá
nál, feladatok megoldásánál; 

- szigorú takarékosság biztosítása anyagi eszközök felhasználásánál, szol
gáltatásánál, munkaidőben és pénzfelhasználásnál; 

- a technika teljesítményparamétereinek kihasználása az üzemeltetési elő
írások betartásánál, teljes kihasználhatósági határ elérése a tervszerű karbantartá
soknál. 

Ez a felsorolás nem teljes, de belőlük megállapítható a hadigazdasági elmé
let és tevékenység célja és az, hogy a csapatoknál a gazdasági munka azt jelenti, 
hogy biztosítsuk a maximális hatékonyságot, vagyis a kapott feladatot a lehető 
legrövidebb idő alatt magas minőséggel teljesítsük csak a legszükségesebb munka-, 
anyag- és pénzráfordítással. 
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