
FOLYOIRATSZEMLE 

Tanulmányozni, kutatni, alkalmazni 

(Fordítás. lrta: I. Golusko vezérezredes, a hadtudományok doktora, 
professzor, államidíjas 

Részletek a „Tii i Sznabzsenyije" e. folyóirat 1983/9. számában 
megielent cikkből) 

A Kommunista Párt és a szovjet kormány állhatatosan harcol a világ 
békéjéért, a katonai konfliktusok megelőzéséért, a termonukleáris háború elhárí
tásáért. A Szovjetuniónak és a többi szocialista országnak a béke megőrzésére 
és a népek biztonságának biztosítására irányuló konstruktív kezdeményezései az 
imperializmus reakciós erőinek elkeseredett ellenállásába ütköznek. Az SZKP 
KB 1983 júniusi plénuma megállapította, hogy Washingtonnak a nemzetközi 
feszültséget pattanásig feszítő, kalandor politikája a nukleáris katasztrófa felé 
sodorja az emberiséget. 

Az USA-nak és egy sor többi NATO országnak a műszaki tudományos 
haladást felhasználó, reakciós erői forszírozzák az anyagi bázis előkészítését egy 
újabb világháború kirobbantására. Azok háborús előkészületei az elmúlt időben 
példa nélküli mértéket öltöttek. 

Válaszul az imperialista országoknak a katonai fölény elérésére irányuló 
törekvéseire, a Szovjetunió megteszi a szükséges intézkedéseket védelmi képessé
geinek korszerűsítésére. 

A történelmi tapasztalat meggyőzően bizonyítja, hogy társadalmunk előnyei 
szükség esetén lehetővé teszik potenciális lehetőségeinknek operatív mozgósítását 
és felhasználását. Például szolgál erre a fasiszta Németországnak a megsemmi
sítése az elmúlt háború éveiben. 

A fej lett szocialista társadalom viszonyai között ezek az előnyök még haté
konyabban megnyilvánulnak. A jelenlegi szakaszban azonban teljesen másként 
kell megközelíteni a védelmi potenciál színvonalának és fejlődésének értékelését. 
Ez a meghatározás vonatkozik a hadügy valamennyi területére, így a csapatok 
hadtápbiztosítására is. 

A fegyverzet és a technika rohamos fejlődése, a harctevékenységek méretei
nek növekedése növelitk az anyagi szükségletet. Mindezeknek következtében gyor
san nő azok nomenklatúrája, bonyolultabbá válnak azok szállításának módjai. 
Ilyen viszonyok között sokkal nagyobb mértékben nő a hadtáp korszerűsítése, a 
korszerű harc minden oldalú biztosításával kapcsolatos tevékenysége, módjai 
meghatároi.ása, problémái tudományos megoldásának szerepe. A gyakorlat azt 
mutatja, hogy tudományos megközelítés nélkül elképzelhetetlen a megelevö tapasz-
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talat tanulmányozása és elemzése, az új eredmények mélyreható vizsgálata és 
azoknak operatív alkalmazása a csapatok tevékenységében. 

Erre ösztönöz bennünket az SZKP KB és a Szovjetunió Minisztertanácsa 
által ,,a mús7.aki-tudományos haladás'' meggyorsításával kapcsolatos intézkcd6-
sckről a közelmúltban hozott határozata. 

Pontosan ezeknek a követelményeknek a figyelembevételével kell megoldani 
a hadtápszervek és azok munkamódszerei továbbfejlesztésének és korszerűsíté
sének kérdéseit, mindenekelőtt a hadtáp szervezeti felépítésének és technikai 
felszerelésének területén. A hadtáp erők és eszközök hatékonyabb felhasználása, 
módjainak keresése csak abban az esetben lehetséges, ha az alapvető hadtáp
biztosítási ágazatokat illetően központosított rendszert hozunk létre. Pontosan 
a rendszerszemléletű megközelítés, különösen a különböző erők és eszközök 
vezetése kérdéseinek vonatkozásában teszi lehetővé - először a biztosítási ágazatok 
közös céljainak meghatározását és másodszor azoknak mindegyikében a szakosí
tott rendeltetés megtartását (megközelítését). 

Ezen céloknak a vizsgálata lehetővé teszi például a hadtáp központosított 
vezetése, felépítése, a közlekedési eszközök felhasználása, az őrzés és védelem stb. 
egysége kérdéseinek egyértelmű megoldását. Végsősoron ez teszi lehetővé azt, 
hogy a rendelkezésre álló erők végrehajtsák a meghatározott helyzetre, a hadtáp· 
szervek, egységek és intézetek munkakörülményeire jeJlemzö nagyvolumenű fela
datokat. 

A különböző hadtápbiztosítási ágazatokkal kapcsolatos speciális kérdések 
kutatása megteremti a feltételeket állapotának tárgyilagos értékelésére, a technikai 
eszközök korszerűsítése új útjainak és a megszabott feladatok megoldása mód
jainak keresésére. 

Ha a Nagy Honvédő Háború tapasztalatait nézzük, akkor például pozití
vumként lehet értékelni azt, hogy a háború elején létrehozták a Vörös Hadsereg 
hadtápja vezetésének központosított rendszerét (ismeretes, hogy a központban, 
a hadműveleti és csapattagozatokban már 1941 júliusában-augusztusában gyöke
resen átszervezték a hadtápszerveket). A parancsnok hadtáphelyettesek és a 
hadtáptörzsek intézményének rendszeresítése, a hadtáp felépítésének, őrzésének 

és védelmének, az anyagi, egészségügyi és más biztosítási ágazatok, a közlekedési 
utaknak utánszállításhoz való helyreállítása és felhasználása kérdéseinek azok 
hatáskörében történő összpontosítása lehetővé tette a csapatok hadtápbiztosítása 
tervezése és megszervezése harmonikus rendszerének létrehozását. Létrehozták 
a front-. hadsereg kórház-, és javítóbázisokat, a vasúti, közúti és gépkocsiszállító 
magasabbegységeket és egységeket is. Ezek egységes szervezési elvek alapján, de 
specialitásuk figyelembevételével felépített alakulatok „materializálták" az egy
séget és a rendszerszerűséget a hadtápbiztosítás területén. 

A hadtáp sokoldalú tevékenysége kérdései megoldásának tudományos-gya
korlati megközelítésével kapcsolatosan az elmúlt háborúban felhalmozódott gaz
dag tapasztalat napjainkban is érvényes. A tudomány, a technika és a hadmű
vészet fejlődése azonban szükségessé teszi annak még mélyrehatóbb vizsgálatát. 
Itt figyelembe kell venni a perspektivitás és az előrejelzés követelményeit számol
va azzal, hogy napjainkban a tudomány, a technika és a hadügy vívmányai akár
melyik ötlet (gondolat) és megvalósítás időnyerést jelent. 

Ezért folyik az utóbbi években a hadtáp harc- és szakkiképzés területén 
egyre intenzívebb kutatás a szervezeti felépítés és a technikai felszereltség korsze-
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rus1tese érdekében. Kidolgozták a hadtápegységek és intézetek racionálisabb és 
hatékonyabb szervezésének elveit, ami lehetővé teszi a hadtápbiztosítással kap
csolatos megnövekedett feladatok megoldását. 

Például ezt szolgálják az ö. elló. z.-ak, illetve az ö. elló sz.-ok létrehozása a 
magasabbegységeknél, illetve az egységeknél. A különböző hadtápalegységek 
egyesítése lényegesen növelte azok harckészültségét, meggyorsította a tervezés, 
valamint a c,sapatok anyagi és technikai (hadtáp szolgálati ágankénti) biztosítá
sával kapcsolatos feladatok végrehajtását. 

Mélyrehatóbban kell tanulmányozni a kutatások eredményeit a parancsnoki 
kiképzés, továbbá valamennyi tábori foglalkozás és gyakorlat folyamán is. Hogy 
a szervezeti korszerűsítés hatékonyabb legyen, részletesen kell elemezni azok 
dőnyeit, a harci magasabbegységek és egységek szervezése állandó fejlesztése 
figyelembevételével. 

A csapatok anyagi biztosításával kapcsolatos új elmélet és gyakorlat tanul
mányozása, kutatása és alkalmazása, a hadtáp szakemberek legfontosabb feladata. 
Itt nemcsak abban foglalható össze a sajátosság, hogy a személyi állományt el 
kell látni minden szükségessel, hanem abban is, hogy magas készenléti fokon kell 
tartani a harcosok által a harcban használt fegyverzetet és technikát. Ettől 
nagymértékben függ azok alkalmazásának hatékonysága, következésképpen az 
egész harc, hadművelet sikere is. 

Nem elég, hogy valamely fegyverfajtából rendelkezzünk a szükséges meny
nyiségű készletekkel, fontos azoknak megóvása, a helyszínre időben való kiszállí
tása, hadrafogható állapotba való helyezése és idejében való felhasználása. A 
csapatok harckészültségének szempontjából akármelyik anyagfajtát egységes egész
nek kell tekinteni a személyi állománnyal, a fegyverrel és a technikával. Követke
zésképpen az anyagi biztosítás területén az új tanulmányozást, kutatást és alkalma
zást rendszerszerűen kell megvalósítani, mint egy egységes, elválaszthatatlan folya
matot kell felépíteni. Gyakran előfordul azonban, hogy a törzsek a személyi 
állomány készenléte és a fegyver alkalmazása, a technika felhasználása követel
ményeinek figyelembevétele nélkül oldanak meg az anyagi biztosítás tervezésével 
kapcsolatos feladatokat, nem vonják be ebbe a más szolgálati ágak szakembereit. 
Sajnos időnként a hadtáp szolgálati ágak sem tanulmányozzák és vizsgálják meg
felelően az anyagi szükségleteket és a csapatok azokkal való kielégítésének reális 
lehetőségeit a különböző harchelyzetekben. 

Ismeretes, hogy a korszerű összfegyvernemi harcban részt vesz valamennyi 
haderőnem és szolgálati ág, ezért az anyagi eszközök választékának bővítését és 
a személyi állomány, a fegyver és technika, azokkal való ellátása módjainak kor
szerűsítését nem szabad különválasztani a harcászat, a hadművészet, a csapatok 
szervezése és a harctevékenységek megvívása módjai fejlesztésének követelmé
nyeitől. Szükséges az is, hogy az új anyagfajták kutatása és alkalmazása, a csa
patok biztosításának hatékonyabb módjai megfeleljenek a meglevő fegyverfaj
táknak, a fegyveres erők fejlődésének, azok szükségleteinek, a maximális szabvá
nyosítás, egységesítés és miniatürizálás követelményeinek, garantálják a tárolásnak, 
tömegpusztító fegyverek elleni védelmének és utánszállításának megbízhatóságát. 

Itt merül fel az egyre növekvő anyagieszköz mennyiség ellátó bázisokról, 
raktárakból a magasabbegységekhez, egységekhez és alegységekhez való eljutta
tásának problémája. Megoldásnak útja magától értetődően a mobil szállító-tároló
eszközök és rakodó berendezések egységes rendszerének a létrehozása. 
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Meg kell jegyezni, hogy ebben a vonatkozásban jelentős eredményeket értünk 
el. A rakodó munkáknak a konténerizáció és az egységcsomagok alkalmazása 
alapján történő gépesítése lehetővé tette a csapatok biztosítása operativitásának 
és rugalmasságának növelését. A magasabbegységek és egységek többségénél 
intenzíven keresik a technológia korszerűsítésének és a rakodómunkák gépesítése 
lehetőségének hatékony módjait. Figyelemre méltó eredményeket értek el a rak
tárak, tárolók, szállítóeszközök technológiai felszereltségének vonatkozásában, a 
Belorusz Katonai Körzetnél, a Leningrádi Katonai Körzeteknél, a Baltikum 
melléki Katonai Körzeteknél, a Németországban állomásozó szovjet hadsereg
csoportnál. A Távol-keleti és Bajkálon túli Katonai Körzetek, az Északi és 
Csendes-Óceán-i flottának több katona kollektívájánál azonban lassan halad az 
anyagieszköz konténerekben és egységcsomagokban való tárolásának megvalósí
tása és a raktárak gépesítésének színvonala alacsony. Ezekkel a jelenségekkel 
nem szabad megbékülni. 

A kutatás szempontjából a figyelem középpontjába került a háború utáni 
időszakban a hadtápbiztosítás egyik legalapvetőbb igazatává vált közlekedési 
biztosítás. A Nagy Honvédő Háború éveiben csapattagozatban a készletek szállí
tásában döntő szerepet játszott a gépkocsi, a hadműveleti tagozatban és a köz
pontban pedig a vasúti szállítási ágazat. A többi ( vízi, csővezetékes, légi) szállítási 
ágazat esetenként került alkalmazásra. 

Más a helyzet napjainkban. A szállítások volumene és a közlekedési utakon 
lehetséges rombolások növekedésének következtében valamennyi szállítási ágazat 
jelentősége kivétel nélkül nő. Teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a közlekedési 
biztosítással kapcsolatos feladatok eredményes megoldása bármely hadtáptago
zatban csak a különböző közlekedési utak rendszerszerű, komplex igénybevétele 
mellett lehetséges. Nemcsak a szállítások tömegszerűségét, hanem az egyik szállí
tási ágazatnak a másikkal való dublírozását is biztosítani kell, a különböző harc 
és közlekedési helyzet viszonyai között. 

Nem kevés tudományos kutató jellegű problémával találjuk magunkat szem
ben a közlekedési rendszer életképessége megóvásának és helyreállításának terü
letén is. A közlekedési utakon előfordulható nagy számú rombolás helyreállítása 
a múlthoz viszonyítva sokkal több erőt és eszközt igényel, amely kétségtelenül 
szükségessé teszi az ezen célokra használt technikai eszközök kapacitása növelé
sének újabb keresését. Teljesítőképességüket illetően például a vágányfektető és 
hídvetőgépeknek, kotrógépeknek, buldózereknek, nagy tehergépkocsiknak és más 
technikának biztosítaniuk kell a megrongált közlekedési utak rövid idő alatti 
helyreállítását. Magától értetődően ez szükségessé teszi a közlekedési eszközök 
alkalmaziása módszereinek tanulmányozását, kutatását. 

A hadtáp szolgálati-ágankénti technikai biztosítás a korszerű hadtáp tevé
kenységének egyik legfontosabb területe. 

Ismeretes, hogy a hadtáp technikai felszereltsége napjainkban nem marad el 
a csapatok állapotának és fejlődésének színvonalától. Az elmúlt háborúhoz viszo
nyítva ez a mutató tízszeresére nőtt. Igény, hogy a hadtáp technikai biztosítása új 
módszereinek tanulmányozása, kutatása és alkalmazása feleljen meg a korszerű 
követelményeknek, a technikai helyreállítás bázis tervezése és fődarab cserés 
módja általános elveinek. 

A bázis tervezés elvét a technikának a főanyagnem felelőshöz viszonyított 
rendeltetése határozza meg. Bárhol is alkalmazzák pl. a gépkocsit, azt mint tech-
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nikai eszközt a gépkocsiszolgálatnál kell nyilvántartani és annak javító szervei 
által kell helyreállítani; a gépkocsira felszerelt berendezés (híradás, elektronika 
stb.) helyreállítását azonban rendszerint az illetékes szolgálati ág szakosított javító 
bázisa végzi. 

Számtalan esetben célszerű a sérült technika komplex helyreállítása és még 
a bázistechnika kis- és középjavítását is azoknak az egységeknek és intézeteknek 
a javítóeszközei végzik, amelyeknél azok rendszeresítve vannak. 

Korszerű harc viszonyai között különösen fontos feladatot jelent az egés?
ségügyi biztosítás, mivel az nemcsak a betegek és sebesültek segélyben való 
részesítésével van összefüggésben. Napjainkban fontos annak a megelőzése, hogy 
a tömegpusztító fegyverek ellenség általi alkalmazásakor nagy legyen a személyi 
állomány vesztesége. Ezért kell az egészségügyi biztosítás területén széles mér--. 
tékben kutatni és alkalmazni a csapatok hadrafoghatósága fenntartásának és 
helyreállításának új eszközeit és módjait. 

Figyelmet érdemel a V. Krailo orvos alezredes parancsnoksága alatt álló, 
a közelmúltban a Baltikum és Nyugat Belorusszia területén folyó gyakorlaton 
részt vevő kórház személyi állományának tevékenysége. Ez a kollektíva a harc
helyzetet maximálisan megközelítő helyzetben alkotóan és eredményesen oldotta 
meg a tcrepfoglalkozás idejére megszabott feladatokat. A korszerű harc harcá
szati követelményeinek betartásával, meghatározott időre szétbontakoztatták az 
összes alegységet, hozzáértéssel helyezték üzembe az orvosi készülékeket és be
rendezéseket. Amikor pedig a helyzet szükségessé tette tábori viszonyok között 
elvégeztek több üreges és néhány tucat könnyebb sebészeti műtétet, nagyon sok 
személyt részesítettek fizikoterápiás kezelésben, elvégeztek egy sor laboratóriumi 
vizsgálatot. 

A hadtáp őrzésének és védelmének - napjainkban - mindenekelőtti jelentősége 
szemmel láthatóan megnőtt. Ebben a vonatkozásban a tudományos kutatások leg·
fontosabb tárgyát képezi a közlekedési utak, objektumok és anyagi eszközök egy
idejű tömeges megsemmisítése és rombolás elleni védelem módjainak és megbíz
ható technikai eszközeinek a tanulmányozása. Ilyen esetben magától értetődően nő a 
korszerű harc sikerének a csapatok hadtápbiztosításától való függése is. Az után
szállításban, a készletek pódásában és a személyi állomány ellátásában meg
mutatkozó legkisebb fennakadás is azonnal kihatással van a harcfeladat végre
hajtására. 

Ezért nem véletlenül fordít olyan nagy figyelmet az ellenség a csapatok 
hadtápbiztosítási rendszere elleni támadás különböző módjaira, többek között 
az új, korszerű fegyverfajták alkalmazására. 

A hadtáp magas fokú életképessége és harci viszonyok közötti folyamatos 
működése biztosítása feltételeinek és lehetőségeinek mélyreható tanulmányozását 
mind nagyobb mértékben kell tartalmazniok a tudományos kutatásoknak. 

Helyesen jártak el annak a harckocsiezrednek a hadtáp szakemberei - ahol 
a parancsnok hadtáphelyettese M. Macul alezredes - amikor a gyakorlat alatt 
az alapvető feladatok végrehajtása mellett gyakorolták a földi védelem, a heli
kopterek és az alacsonyan repülő repülőgépek elleni harc kérdéseinek végre
hajtását, elvégezték a személyi ,állomány és az anyagi készletek rejtésével kap
csolatos műszaki munkákat. 

A hadtápvezetés sikere elképzelhetetlen a legújabb technikai, híradó és 
automatizálási eszközök alkalmazása nélkül, különösen az információ gyűjtés és 
feldolgozás kérdései vonatkozásában. 
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Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy az automatizált vezetési és 
híradó eszközök fejlődésével egyidejűleg megjelentek azok lefogásának külön
böző változatai. Sőt mi több, ezek az eszközök igazában harci rendeltetésüvé 
váltak. Speciális rádióelektronikai „csapások" mérése útján például az ellenség 
pillanatok alatt üzemképtelenné teheti és lefoghatja a vezetési pontok technikai 
eszközeit és ezáltal megbonthatja a híradó és automatizált vezetési rendszert . 

Ez a körülmény szükségessé teszi az elmúlt háborúk tapasztalatainak tanul
mányozását, különös tekintettel a személyes érintkezésnek csapatuk vezetésében 
alkalmazott módjaira. Kutatni kell a mozgó eszközök és a rejtett vezetés alkalma
zott, valamint a rádióelektronikai és egyéb felderítö eszközök elleni harc mód
jait az ellenség lefogásának további lehetőségeit, hogy a hadtápvezetés bármilyen 
viszonyok között is szilárd és folyamatos legyen. 

A tudomány és a technika legújabb vívmányainak a hadtáp gyakorlatáb:m 
való operatív alkalmazása, a hadcipvezetés élenjáró módjainak felkutatása -
napjaink egyik legaktuálisabb feladata. Pontosan ennek a követelménynek a 
figyelembevételével folytattak le a közelmúltban a DHDSCS-nál egy hadtáp
gyakorlatot. A gyakorlaton széleskörűen felhasználták az automatizálási és 
gépesítési eszközöket a számvetések elkészítésében és a biztosító alegységek veze
tésében. 

Ebben a vonatkozásban megfelelő tapasztalat halmozódott fel a Baltikum
ban és Nyugat Belorussziában lefolytatott, korábban említett gyakorlatokon. Azt 
a hadtáp vezetési pontot, amelynek ·állományában V. S2ubbonyin tevékenykedett, 
műszaki vonatkozásban megbízhatóan berendezték, intézkedéseket foganatosí
tottak elhelyezésének rejtettségére, megszervezték a légi és földi ellenség elleni 
védelmet, kijelölték a tartalék csatornákat a technikai híradó eszközökön történő 
beszélgetések folytatására. A védelmi tevékenység folyamán a hadtáp vezetés 
rejtettsége biztosítása céljából széles körben alkalmazták a személyes érintkezést . 
Ezek kétségtelenül fontos kérdések a hadt.ápvezetés megszervezésében. 

Ezzel kapcsolatosan egyre növekszik a kísérleti gyakorlatok és a tudomá
nyos-alkalmazott kutatások jelentősége, amelyeknek sikere csak a csapatok had
tápszervei, a katonai tanintézetek és a tudományos-kutató intézetek együttműkö
désének esetén lehetséges. 

Az SZKP KB 1983 januári plénuma útmutatásából következően magasabbak 
a követelmények a fegyveres erők egységeinél és intézeteinél folyó tudományos
kutatómunkával szemben. 

A fő erőfeszítést a hadtápbiztosítás fontosabb problémáinak időben való 
megadására, a kutatások minőségének javítására, azok eredményei gyakorlati 
tevékenységben való operatív alkalmazás,ára kell összpontosítani. Ennek érdeké
ben a korábbiakhoz hasonlóan a marxi-lenini tanítás tételeit és következtetéseit 
kell követni, sokoldalúan fel kell használni szocialista társadalmunk előnyeit, a 
műszaki-tudományos haladás vívmányait. 
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