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A Magyar Néphadsereg 
Hadtáp Tudományos Tanácsának 

ünnepi ülése 

A Magyar Néphadsereg Hadtáp Tudományos Tanácsa, az 
MNHF HM h elnökletével, hazánk felszabadulásának 40., a Varsói 
Szerződés megkötésének 30. évfordulója alkalmából 1985. február 
26-án ünnepi tudományos ülést tartott. 

Az ülésen az MN Hadtáp Tudományos Tanács tagjai, a 
DHDSCS hadtápszolgálatának vezető képviselői, meghívott nyu;;
díjas korábbi hadtáp vezetők, a néphadsereg tudományos életének 
képviselői vettek részt. 

Az ünnepi tudományos ülésen az MNHF HM h bevezető elő
adásában méltatta a f elszabadulásunkat követő 40 év legfontosabb 
eseményeit, a VSZ tagországainak, hadseregeinek tevékenységét, a 
béke és szocializmus védelme érdekében. 

A bevezető után felszólalók szakmai és politikai jelleglí elő
adások keretében: 

- áttekintették a hadügyben végbemenő forradalom, és a párt
politikai munka hatását a hadtáp szakmai tevékenységére, annak 
fejlesztésére; 

- bemutatták és méltatták az MN hadtáp szolgálati ágak, a 
szárazföldi, a légvédelmi és repülő csapatok hadtápjának fejlődését, 
a DHDSCS hadtápszolgálatával történő együttműködés jelentőségét; 

- felszólalásaikban jelentős teret adtak a tudományos eredmé
nyek gyakorlati munkában történő hasznosításának. 

A résztvevők a tudományos iilés befejezéseként megtekintették 
a néphadseregzink hadtápjának fejlődését reprezentáló hadtáp szak
kabinetet. 

Folyóiratunkban az értekezlet teljes anyagát közreadjuk. 

Szerkesztőség 

Hazánk 40 éve a varsói szerződés, a béke és szocializmus 
biztos támasza 

Szórádi Zoltán vezérőrnagy 

Legújabbkori történelmünk örökre emlékezetes dátuma 1945. április 4-e. 
Hazánk, dolgozó népünk, az ország lakossága, különböző rendezvények sorozatá
val készül e nap, történelmünk új korszakának nyitányáról való megemlékezésre. 

Országunk számára ekkor ért véget a második világháború, a szovjet had
sereg csapatai óriási áldozatok árán ezen a napon űzték ki hazánk területéről az 
utolsó fasiszta egységeket. 
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Hazánk felszabadulása a fasiszta megszállás alól, a magyar nép számára 
nemzetközi-történelmi sorsforduló, az új élet kezdete is. 

A négy évtizeddel ezelőtti időszakot, eseményeket, jelentős mérföldkőnek 

tekintjük, mert a felszabadulás után kibontakozott forradalmi társadalmi váltn
zások, új utat nyitottak, a társadalmi és nemzeti felemelkedés előtt. Népünk 
közös erőfeszítéssel, a párt vezetésével nagyszerű sikereket ért el a társadalmi, 
gazdasági, kulturális elmaradásunk felszámolásában. Az ipar és korszerű mező
gazdaság megteremtésével, megalapoztuk a tudomány, a szocialista kultúra és 
művészet széles körű kibontakoztatását, a társadalmi haladás, a szocialista demok
rácia folyamatos fejlesztését. 

A négy évtized történelmi tapasztalatai és tanulságai élő, eleven erőként 
épülnek be már életünkben, a mához is szólnak, segítenek a jelenlegi és jövendő 
feladataink megoldásában, amelynek olyan garanciái vannak, mint a népi hata
lom, a marxizmus-leninizmus ideológiai, testvéri szövetségünk a Szovjetunió és 
a Varsói Szerződésbe tömörült szocialista országokkal. 

A Varsói Szer::.ódés s::.en.:ezete megszületésére való emlékezésnek különös 
jelentősége van számunkra. Felszabadulásunk 40. évében lehetetlen nem arra 
gondolnunk, hogy a kettős jubileum alapeszméje ugyanarról a tőről fakad, tar
talmilag elválaszthatatlan egymástól. A Varsói Szerződés életrehívása és az ebben 
való tevékeny közreműködésünk annak a harcnak folytatásaként fogható fel, 
amelynek középpontjában az új társadalom építése és a közös vívmányok meg
bízható védelme állt, áll napjainkban is. 

A VSZ létrehozásának szükségességét indokolta, hogy a háború nemzetközi 
frontjával szembe kellett állítani a béke, a biztonság megbízható védelmének 
internacionalista frontját. Az erők olyan koncentrációjára volt szükség, amely 
képes visszatartani a háború szervezőit, a meggondolatlan, kockázatos katonai 
kalandoktól Európában. Ennek a feladatnak tett és tesz eleget a Varsói Szerző
dés az EFE főparancsnokságának irányításával. 

A szocializmus védelme, az emberi haladás és a világbéke ügye a VSZ 
tagállamaira azt a kötelezettséget hárítja és hárította, hogy a politika, a gazdaság, 
az ideológia frontján a két rendszer közötti osztályharcban lépésről lépésre 
visszaszorítsák a feszültség fenntartásában, sőt élezésében érdekelt hidegháborús 
erőket. 

A hadügy forradalmának kiteljesedése és befolyása eredményeként a VSZ 
szervezete a hatvanas évek elejére rövid idő alatt megteremtette a világbéke 
biztosításához elengedhetetlenül s:::,iikséges katonai eróegyensúlyt. Közösségünk 
minden országának párt- és állami vezetése tisztában van a nemzeti és az inter
nacionalista érdekek összhangjának rendkívüli jelentőségével. Az európai bizton
ságot nem is lehett..tt volna másként kiharcolni, mint éppen a külpolitikai erő

feszítések egyeztetésével. A VSZ tagállamainak külpolitikáját mindig nagyfokú 
mozgékonyság, kezdeményezőkészség és konstruktivitás jellemezte és jellemzi. Ma 
is legalább tucatnyi jelentős szocialista indítvány fekszik a nemzetközi tárgyalási 
fórumok asztalain, csak éppen a közös érdekeket biztosító gyakorlati lépésekkel, 
tettekkel kellene válaszolni rájuk. Ezek pedig az imperializmus agresszív törek
vései következtében lépten-nyomon akadályokba ütköznek. 

A szocialista és békeszerető országok különböző nemzetközi fórumokon 
mindenkor annak adnak hangot, hogy az egyetemes biztonságra, az emberiség 
fennmaradására, a nukleáris és más tömegpusztító fegyverek jelentik a legsúlyos-
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sabb veszélyt. A legsürgősebb és legfontosabb feladat tehát e fegyverfajták to
vábbi tökéletesítésének és felhalmozásának beszüntetése, elhelyezésük területi 
korlátozása, a meglevő készletek fokozott csökkentése, a tömegpusztító fegyverek 
új típusainak betiltása, a világűr militarizálásának megakadályozása. 

Mindaddig azonban, amíg egy újabb világháború kirobbanásának lehetősége 
fenyeget, a szocialista hadsereg a munkásosztály és pártja békepolitikájának fon
tos eszköze volt és lesz a belátható jövőben is. Szükséges a VSZ tagállamainak 
- politikai, diplomáciai erőfeszítéseikkel az európai béke és biztonság meg
szilárdításával összefüggő lépéseikkel egyidejűleg - gondoskodni közös védelmi 
képességük fejlesztéséről. 

Új államiságunk megszületésének egyik fontos állomása volt 40 évvel ezelőtt 
az új, a demokratikus hadsereg megalakítása, mely az elmúlt évtizedek fejlődésé
nek eredményeként, a kor színvonalán álló szocialista néphadsereggé vált. 
Egyenrangú és méltó fegyvertársa a szovjet hadseregnek és védelmi szervezetünk, 
a Varsói Szerződés tagországai valamennyi hadseregének. Erről tanúskodnak a 
Varsói Szerződés hadseregeivel végrehajtott közös gyakorlatok eredményei, gyü
mölcsöző kapcsolataink fegyverbarátainkkal, a szocialista hadseregekkel, minde
nekelőtt a szovjet hadsereggel. A felszabadulás óta eltelt négy évtized alatt kifor
málódtak a sokoldalú és hatékony együttműködés szervezeti, vezetési, valamint 
szilárd erkölcsi és politikai feltételei. 

A megtett utat és annak eredményességét nagyra értékeli a Magyar Szoci
alista Munkáspárt Központi Bizottságának kongresszusi irányelve, amikor kifejezi, 
hogy „A Magyar Néphadsereg szövetségi rendszerünk keretében, népünk széles 
körű támogatásával megbízhatóan őrködik hazánk biztonságán, méltó fegyvertársa 
a Varsói Szerződés hadseregeinek." Ez a tömör megfogalmazás annak a több 
évtizede folytatott honvédelmi politikának az eredményét is rögzíti, amelynek 
alapján néphadseregünk - szövetségeseinkkel szoros együttműködésben - a szoci
alista közösség, a szocializmus megvédésére képessé vált. 

E magas szintű elismerés egyúttal a velünk szembeni elvárást is tartalmazza, 
amely szerint növekvő színvonalon kell folytatni munkánkat néphadseregünkben, 
azon belül annak hadtápszolgálatában. 

Néphadseregünk négy évtizedes fejlődésével együtt alakult, fejlődött, kor
szerüsödött a hadtápbiztosítás rendszere is. Ma már érvényesülnek benne a kor
szerű harc hadtápbiztosításának dinamikus fejlődését, a mindennapi ellátás szín
vonalának emelését tudományosan megalapozó elvek és a gyakorlat tapasztalatai. 

Mindezek megmutatkoznak a személyi állomány anyagi-egészségügyi és szo
ciális szükségleteinek mind igényesebben történő kielégítésében, az ellátást végző 
szervezetek és csapatok, valamint azok technikai eszközei minőségének folya
matos javításában, illetve a béke és a háborús feladataira történő felkészülés 
színvonalának növekedésében. 

A megtett útra visszapillantva, valamennyien jól tudjuk, hogy néphadsere
günk, ezen belül a hadtápszolgálat - az elmúlt negyven év alatt - csak úgy tudott 
korszerű, a kor színvonalára emelkedni, hogy mindvégig maga mögött érezhette 
a szovjet hadsereg önzetlen, internacionalista segítségét. 

Ez a segítség végig kísérte néphadseregünk fejlődését a megalakulásának 
első percétől kezdve napjainkig. Néphadseregünk építésének megalapozását 
azok a tapasztalatok és a hadtudománynak az eredményei biztosították, amelye-

6 81 



ket a szovjet hadsereg fejlödése, mindenekelőtt a Nagy Honvédö Háború tapasz
talatai alapján a szovjet hadtudomány kiváló teoretikusai és hadmüvészei dol
goztak ki. 

A gyakorlati szervczö munkához, a személyi állomány felkészítéséhez nyúj 
tandó segítség céljából katonai tanácsadóként elküldték hozzánk legfelkészültebb, 
legharcedzettebb tábornokaikat és tisztjeiket. A szovjet tanácsadó elvtársak ön
zetlen, sokirányú és szakszerü segítsége mcgk-önnyítette, meggyorsította a szük
séges katonai ismeretek elsajátítását és az alkalmazásukban tapasztalatok híján 
levö parancsnokok és fiatal szakemberek munkáját. 

Felbecsülhetetlen segítséget jelentett néphadseregünknek - a hadtápszolgá
latunknak - a hadtápbiztosítás általános és szakmai elméletét és gyakorlatát 
tartalmazó szovjet szabályzatok átadása. Ezek alapján vált lehetövé a hadtáp
biztosítási feladatok korszerű tervezését, szervezését és végrehajtását magas szín
vonalra emelni, a szakkáderek kiképzését beindítani és folyamatosan fejleszteni. 

Külön kell szólni arról a mai napig is ható lehetőségről, hogy a Szovjetunió 
egyetemein, katonai tanintézeteiben, akadémiáin a tisztjeink ezreit képezték ki, 
közöttük több száz hadtáptisztet, katonaorvost, mérnököt és szakembert. Ezek
nek az elvtársaknak lehetóségük volt és van közvetlenül elsajátítani a legkorsze
rűbb ismereteket feladataik ellátásához. Ezek az elvtársak fontos beosztásokban 
teljesítettek és teljesítenek szolgálatot néphadseregünkben. 

* 
A Magyar Néphadseregben folyó hadtudományi munka és ezen belül a had

tápszolgálat tudományos munkájának megalapozása, gyakorlatának kialakítása 1s 
a Szovjetunióban tanult, diplomát, tudományos fokozatot szerzett tisztek és tábor
nokok munkájának eredményeképpen valósult meg. 

A Magyar Néphadsereg hadtápjában folyó tudományos munkában azon 
követelményböl indulunk ki, hogy az szolgálja mindcnekelött hadseregünk har.:
képessége színvonalának emelését, a felkészítési és a fejlesztési feladatok meg
alapozását. 

A hadtápbiztosítás elmélete és gyakorlata is alapjaiban megfelel a szocialista 
koalíciós hadmüvészet hadtápbiztosítási elméletének és gyakorlatának. Az álta
lános megfelelésen belül azonban néhány olyan sajátosság is érvényesül, mely 
néphadseregünk katona-földrajzi helyzetének, alkalmazásának várható körülmé
nyeivel és felszereltségének fokával függnek össze. 

A hadtápbiztosítas elméletének és gyakorlatának müvelése során - az álta
lános összefüggések és elvek keretein belül föleg azoknak a közös ismervények
nek feltárására, meghatározására helyeztük a hangsúlyt, amelyek a koalíciós had
müvcletekben résztvcvö magyar csapatok hadtápbiztosítására vonatkoznak. 

Ezeket a törekvéseket látjuk érvényesülni az eddigi tudományos fejlesztö 
- és kutató - munkában, melynek eredményeként számos. a fejlődést elösegitö 
értekezés született, amelynek a szolgálat háborús és béke körülmfoyek közötti 
tevékenységének szabályozását, színvonalát emelték. 

A hadtáp tudományos munka a párt tudománypolitikai irányelveinek szel
lemében - eredményesen segítette az MN hadtáp fejlesztésére és felkészítésére 
kitíizött célok teljesítését. A kutatási témák megvalósult összhangja a katonai és 
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szakmai feladatokkal jól szolgálták a hadt.ípbiztosítás elméletével és gyakorlatá
val kapcsolatos problémák megoldását, elősegítették a döntések meghozatalát. 
Ennek megfelelően tudományos fórumokon kerültek feldolgozásra olyan nagy
jelentőségű témák, mint a VII. ötéves terv hadtudományi prognózisa, a koalí
ciós csapatcsoportosítások hadtápbiztosításának és vezetésének kérdései, a köz
ponthadtáp korszerűsítése, az új kiképzési rendszer programtervezete. Tudomá
nyos előrelátással került feltárásra és kimunkálásra a hadtápgazdálkodásban a 
hatékonyság és takarékosság megvalósításának lehetőségei, az ellenőrzés új rend
jére vonatkozó elgondolás, a pénz- és pénzkeret gazdálkodás számítástechnikai 
rendszere, a laktanyahadtáp rendszerbeállítása, a központi gépkocsi szállítások 
diszpécser rendszerben történő megvalósítása. Kutató munkánk során felülvizs
gáltuk és továbbfejlesztettük a raktárgazdálkodási rendszert, a csapat és központ
hadtáp tagozatban kialakítottuk a korszerű anyagmozgatást, a konténeres szállí
tást, az egységrakomány képzés alapjait, a személyi állomány ellátását és a szol
gáltatások korszerűbb módszereit. Rendszeresen feldolgoztuk és hasznosítottuk a 
hazai és nemzetközi gyakorlatok hadtápbiztosításának tapasztalatait. 

A katonaorvosi kutatómunka eredményeként tovább fejlődött az egészség
ügyi szolgálat gyógyító-megelőző tevékenysége, háborús felkészültsége. A kísér
letek, kutatások során előbbre léptek a sugárvédő vegyületek hatásmechanizmusá
nak vizsgálatában, az immuntoxikológia és epidemiológia területén. Rendszerbe 
került több tábori egészségügyi technikai eszköz. Korszerűsödött a háborús hát
országi irányítási rendszer. 

Tovább fejlődött a központhadtáp szervezetek és különböző hazai, külföldi, 
katonai, polgári tudományos szervek közötti munkakapcsolat. Szélesedett a hasz
nosítható eredmények felhasználási lehetősége. 

A tudományos tevékenység keretében gondozzuk a tudományos káderképzést 
is. Ezt bizonyítják szolgálatunk területéről nagyszámban elért tudományos foko
zatok. Ezideig területünkről 21 fő hadtudományok kandidátusa, 54 fő orvos
tudományok kandidátusa, 4 fő hadtudományok doktora és 14 fő orvostudományok 
doktora megtisztelő cím birtokosa. 

A hadtápszolgálat hivatásos és polgári állománya jelentős publikációs tevé
kenységet folytat különböző katonai és polgári folyóiratokban, hazai és nemzet
közi viszonylatban egyaránt. 

Két folyóiratunk: a „Hadtápbiztosítás" és „Honvédorvos" jól szolgálják 
személyi állományunk elméleti és gyakorlati ismereteinek szintentartását, tovább
fejlődését. 

A hadtápbiztosítás területén indokolt - az élet által elénk állított - nagy
számú kutatási feladatok széles köre szinte megoldhatatlan feladatok elé állíta
nak bennünket, ha csak saját lehetőségeinkre volnánk hagyatkozva. Éppen ezért 
felbecsülhetetlen, semmivel sem pótolható jelentőségű számunkra, hogy a had
tudományi munkában megvalósult a koordinált együttműködés a szovjet had
sereg, a Varsói Szerződés hadseregei hadtápjaival. Ez a tény valamennyi részt
vevő számára megsokszorozza a lehetőségeket. 

Az egyeztetett tudományos tervek keretében vettünk részt többek között a 
,,PROSZPEKT-AN" tudományos munka szolgálatunkra háruló feladatainak ki
munkálásában .A Varsói Szerződés egészségügyi szolgálatai vezető állományának 
döntése alapján már 1961. óta megvalósult a közös kutatói tevékenység. Ilyen 
jellegű kapcsolatokban kiemelkedő jelentőségűek a VSZ hadseregei hadtáp vezető 
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állományának rendszeres értekezletei, és az ötéves tervek alapján folyó koordi
nációs munka. 

A szocialista országok hadtudományának a szovjet hadtudomány képezi fő 
tartalmát. De ma már, 40 év után elmondhatjuk, hogy a hadtudomány fontos 
elemeit alkotják az egyes szocialista országok általános tapasztalatai is, ame
lyeket saját fegyveres erőik építésében, felkészítésében és alkalmazásában szerez
tek. Néphadseregünk hadtápjában folyó tudományos munkát is ebben a szellem
ben és célkitűzésekkel igyekszünk végezni, szerény eredményeinkkel hozzájárulni 
a szocialista hadtudomány további fejlesztéséhez. 

Attekintve szolgálatunk kutató-fejlesztő tevékenységének néhány vonását, 
~zeretnék röviden szólni további feladatainkról. 

Célunk fokozottabban segíteni a törzsek felkészítését a vezetésgépesítési 
ismeretek elsajátításában, a számítógépek kezelésében, e feladatok elvégzése 
érdekében a tudományos káderképzésben célirányosabban szorgalmazni a kap
csolódó témák kutatását; jobban inspirálni a tanintézeteket a tudományos kutató
munkában való részvételre, a publikációs munkára, végül a szolgálat valamennyi 
tagozatában a minisztériumtól a csapatokig meggyorsítani a tudományos eredmé
nyek gyakorlati hasznosítását. 

Fels::.abadulásunk 40. ér-fordulóján jogos büszkeséggel mondhatjuk: a velünk 
együtt haladó testvérországokkal mi is a legforradalmibb társadalmi erők él
vonalába tartozunk. Harminc évvel ezelőtt, amikor szuverenitásunkat gyakorolva 
önkéntesen, legsajátibb nemzeti érdekeink szerint cselekedve csatlakoztunk a 
Varsói Szerződéshez, a lehető legjobb utat választottuk. Kádár János elvtárs, a 
magyar-szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés 
megújításakor erről a következőket mondotta: ,,Elveink, meggyőződésünk, a tör
ténelmi tapasztalatok egyaránt azt bizonyítják, hogy a magyar nép nemzeti törek
vései mindenkor úgy és annyiban érvényesülhettek, amennyiben egybeestek az 
általános emberi haladás fő irányaival és tragikusan elbukott mindenkor, amikor 
a magyarság sorsát a reakció szekeréhez kötötték . .. Az a magJar, aki ha::.áját 
szereti és nemcsak szívvel, hanem értelmével is szereti, az tudja, hogy népünk 
biztos jövője és boldogulása csak a haladás, a szociali::.mus zítján, a s::.ocialista 
országok, a Szovjetunió oldalán és velük egyiitt érhető el." 

A hadügyben végbemenő forradalom hatása 
a csapatok hadtápbiztosítására 

Dr. Lapos Mihály vezérőrnagy, a hadtudományok kandidátusa 

Felszabadult hazánk az elmúlt 40 év történelmileg rövid időszaka alatt 
hatalmas utat tett meg. Ellenségeink minden acsarkodása ellenére magabiztosan 
haladunk a szocialista társadalom építésének útján. Hadseregünk, mint a társada
lom szerves része, az általános társadalmi haladással összhangban fejlődik, szövet
ségeseinkkel együtt biztos támaszát képezi szocialista hazánk függetlensége vé
delmének, ezt fogalmazza meg pártunk XIII. kongresszusára kiadott irányelvek is. 
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