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FOLYÓIRATSZEMLE 

Az átalakítás (peresztrojka) és a hadtáp problémái 

I. Golusko vezérezredes, 
a SZU FE hadtáp törzsfőnöke, 

a hadtudomány doktora, professzor, 
a SZU Állami Díjasa 

(Fordítás a "Tii Vooruzsennih Szil" e. folyóirat 1987 / 4. számából) 

Átalakítás. Ez a fogalom foglalkoztatja napjainkban a szovjet emberek széles tábo
rát és parancsolóan részét képezi mindennapi realitásunknak, tevékenységre ösztönöz 
bennünket. 

Az átalakítás - ahogy azt Gorbacsov M. Sz. elvtárs megállapította referátumában, 
az SZKP KB januári plénumán nem más, mint a megrekedt folyamatok határozott 
leküzdése, a tömegek élénk alkotásának támasza, az intenzív tényezők szerepének 
állandó fokozása a szovjet gazdaság fejlesztésében, döntő jelentőségű fordulópont a 
tudományban, alkotó partnere annak a gyakorlatban a magasabb végeredmények el
érésének az érdekében. 

Függetlenül a szocializmus építésében elért nagyszerű eredményektől, a Kommu
nista Párt a korábbiakhoz hasonlóan napjainkban is harcba hívja a szovjet embereket a 
gondolkodás és a gyakorlati munka forradalmi átalakítására, hogy meggyorsítsuk a tár
sadalom anyagi-technikai bázisainak minőségi megújítását. 

Ahhoz, hogy a tervbe vetteket megvalósítsuk valóban forradalmi átalakulásokra 
van szükség a gazdaságban, a tudományban, a vezetés elméletében és gyakorlatában. 
Ezeknek az átalakulásoknak azonban mindenekelőtt az emberek fejében kell végbemen
niök, ahogy azt a plénum is megállapította; azonban az egyes jelenségekkel kapcsolatos 
nézetek kritériumainak és értékelésének társadalmi szemléletét nem egyszerű feladat 
megváltoztatni. Az átalakítás azonban nemcsak az egyes személyek, hanem az egész tár
sadalom gondoskodásának megváltoztatását megköveteli. 

A KB plénuma megállapította azt is, hogy az elért eredmények mennyiben felel
nek meg a mai és a holnapi napnak, elvégezte a termelés hatékonyságának összehason
lító elemzését, megállapította hol állunk a fejlődésben és meghatározta hogyan tovább. 

Napjainkban tárgyilagosan kell értékelni az ügyek állását minden területen, többek 
között a katonai területen is. Itt azonban szembe kell nézni meghatározott nehézségek
kel. 

Miért? 
Először azért, mert korántsem képes minden ember arra, hogy tárgyilagosan érté

kelje saját magát. A pszichológusok véleménye szerint az önértékelés vonatkozásában 
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gyakori a fel- vagy a leértékelés. Azonkívül az ember, mint szubjektum, az egyéni pszi
chológiai tulajdonságok következtében hosszú ideig, avagy egyáltalán nem tudja gon· 
dolkodásmódját az új követelményeknek megfelelően változtatni. Őszintén szólva vala
mennyiünkre hatással vannak a korábbi tapasztalatok, az előző irányelvek, az iskolázott
ság, az egyéni tulajdonságok, a sokéves gyakorlat terhe. 

Ahhoz, hogy egy ember újszerűen gondolkodjon, szükség van nemcsak pszicholó
giai hangulatra, hane� meghatározott erőfeszítésre is, aminek megvalósítása átképzés 
vagy más tevékenységi forma útján lehetséges, aminek eredményeképpen az egyes kato
nák vagy az egész katonakollektíva a saját vagy mások tapasztalatai alapján át tudna térni 
az újra, komoly eredményeket tudna elérni a megszabott feladatok végrehajtásában. 

Másodszor a gondolkodás átalakításával kapcsolatosan meghatározott nehézsége
ket az a szituáció idéz elő, amelyben az egyes katonák élnek. Ha egy kollektíva összeko
vácsolt, lelkiismeretesen, kezdeményezően munkálkodik, akkor a gondolkodást a bilin
cseitől megszabadító pszichológiai helyzet alakul ki. Az új gondolatok pontosan ennek 
alapján alakulnak. ki, történik a keletkező eszmék ellenőrzése és állandósítása. Ilyen hely
zet azonban az egyhelyben topogás, félelem, a nyugalmat zavaró változásoktól és az 
egyes szolgálati személyek elégedettsége. 

Az átalakítás szükségessége teljes mértékben vonatkozik a hadtudományra és 
annak egyik területére - a fegyveres erők hadtápja fejlesztésének elméletére és gyakorla
tára. 

A párt által a gondolkodás átalakítására és a gazdaság fejlesztésére választott irány
vonal általános követelményeiből kiindulva Kurkotkin Sz. K. marsall, a SZU honvé
delmi miniszterhelyettesének - a SZU FE hadtápfőnökének irányítása alatt - a közel· 
múltban tartották meg a fegyveres erők hadtáp vezető állományának értekezletét, ame 
lyen megvitatták az  átalakítással kapcsolatos munka tapasztalatait és  első eredményeit. 
Azon elhangzott sok érdekes gondolat és gyakorlati javaslat az átalakítás reális megvaló
sításával, a műszaki-tudományos haladás gyorsításával, eredményeinek a szervezeti fel
építésben való meghonosításával, a harckiképzés minőségének növelésével, a hadsereg 
és flotta részére biztosított anyagi, pénzeszközök és egyéb erőforrások hatékony felhasz
nálásával kapcsolatosan. 

És ez érthető. A fegyveres erőknél, mint anyagi és más erőforrás felhasználónál 
állandóan foglalkoznak annak legcélszerűbb felhasználásával és megtakarításával kapcso
latos feladatok megoldásával. Ráadásul a minőségileg új technikai eszközök rendszeresí
tésével és a különböző fegyvernemek alkalmazása módjaival szembeni korszerű foko
zott követelmények határozzák meg a gondolkodás, a feladatok végrehajtása formái és 
módjai átalakításának szükségességét. 

A fegyveres erők hadtápja és annak eleméi megtalálhatók a csapatok és a flottaerők 
minden szervezeti tagozatában. Ezért az átalakítás határai itt különösen szélesek és terje
delmesek. És a siker főképpen az embertől, annak felkészültségétől és illetékességétől 
függ. Feladata, hogy az egyes hadtápszakemberek gondolkodásának és tevékenységének 
az átalakítása mindenütt öltsön gyorsított jelleget a rnúszaki tudományos haladás jelen
legi és távlati eredményeinek alapján. 

Hadtápszakembereink katonai tanintézeteinkben való képzésének tapasztalata és 
azok gyakorlati tevékenysége a csapatoknál azt bizonyítja, hogy az átalakítás érdekében 
még sok a tennivalónk. A hadtáp katonai tanintézeteknél pl. lassan halad a hallgatók és 
növendékek nem hagyományos, alkotó gondolkodása, az 1990-2000. éyek tudomá-
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nyos kategóriáiban való prognosztizáló és gondolkodási készségek alakítására irányuló 
oktatásának átalakítása. Erről azért nem lehet megfeledkezni, mert a katonai tanintéze
tek eljövendő végzősei a csapatokhoz való megérkezéskor, a megszabott feladatok 
megoldásakor új módszereket és megközelítést igénylő harcosokat, fegyverzetet, tech
nikát és biztosítási módokat fognak találni. 

A gondolkodás átalakításának céljából a katonai tanintézeteknél és a· csapatoknál 
mindenekelőtt az egyes területek alapproblémáit és tendenciáit kell alaposan áttanulmá
nyozni, mert nem titok, hogy a kiképzést és a gyakorlati tevékenységet illetően katonai 
tanintézeteink és csapataink jelentős mértékben kapcsolódnak a ,,Műszaki-tudományos 
haladás elért eredményeinek alapján" kidolgozott szabályzatokhoz, utasításokhoz, 
segédletekhez. Ismeretes, hogy a csapatok és a flottaerők kiképzésének értékelése ezek 
szerint történik. Tehát, amikor az átalakításról beszélünk, erről sem szabad megfeled
kezni, már csak azért sem, mert a hadseregben az alkotó gondolkodás rendelkezésére áll 
egy nagy „harcmező". Az alkotó gondolkodás célja a szabályzatok és elvi (irányadó) 
rendelkezéseinek az ellenőrzése és korszerűsítése, a műszaki tudományos haladás vív
mányainak állandó fejlesztésének és a csapatok gyakorlatában való meghonosításának 
céljából. Emiatt állandóan növelni kell az aktivitást, hogy minél gyorsabban elétjük a 
gondolkodás átalakításának a végeredményét. 

A katonai emberi tényezőnek megvannak a maga jellegzetes sajátosságai a hadmű
vészet és annak szerves részét képező hadtápelmélete és gyakorlata fejlesztésének min
den területén. 

Vizsgáljuk meg ezt a problémát részletesebben. 
A korszerű hadtápgondolkodás és -tevékenység átalakításának fontos feladata - a fegyveres 

erőknek a gazdaság intenzív fejlődésének viszonyai közötti minden oldalú biztosítása színvonakí
nak idejében történő és megbízható értékelése, és C'fen problémák és utak alapján való gyökeres 
minőségi javításának meghatározása a további műszaki-tudományos haladás folyamán. 

Elképzelhetetlen, hogy gazdaságunknak az elmúlt 10-15 év alatti extenzív (külter
jes) fejlődése ne lett volna kihatással a hadtáp állapotára. Annak a meglevő lehetőségek 
által meghatározott fejlődése, összességében biztosította a csapatok és a flottaerők szük
ségleteit. Mindazonáltal a hadtáp számtalan esetben komoly nehézségekkel küzdött az 
idő követelményeinek megfelelő nagyobb teljesítményű, univerzális technikai eszközök 
létrehozásában, azok számának növelésében. 

A rendelkezésre bocsátott erőforrásokból, az eszközökkel való takarékoskodás, 
egyszersmind az ellátó rendszer hatékony működésének szükségességéből kiindulva, 
gyakran kellett kis erőkkel és „minden áron" nagy volumenű munkákat elvégezni, ami 
nem mindig garantálta a kiváló minőséget. Számtalan esetben zavarólag hatott az ell á 
tási rendszernek az akkori szervezeti felépítése is. A felmerült nehézségeket át kellett 
értelmezni és a munkában elkövetett komoly hibák okait fel kellett tárni. 

A hadtáp állapotának elemzése azt bizonyítja, hogy annak hatékonysága növelésének egyik 
legfőbb útja - a szervezeti felépítésnek összfegyvernemi alapon történő alakítása. A problémának 
a lényege az anyagi és szállítóeszközöknek egykézben való egyesítéséből áll, ami lehe
tővé teszi a rendelkezésre álló erőforrásoknak legcélirányosabb és hatékonyabb felhasz 
nálását a különböző helyzetekben. Az ilyen alapon létrehozott ellátó alegységek sikeres 
ellenőrzésen mentek keresztül és korszerűsíthetők a megoldandó feladatok sajátosságai
nak és azoknak a viszonyoknak a figyelembevételével, amelyekben tevékenykednek. 
Ilyen viszonyok között nő a szolgálati ágak szerepe és felelőssége a konkrét helyzet 
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ismeretéért és a csapatok és flottaerők időben való ellátásával kapcsolatos rendszabályok 
operatív foganatosításáért. A különböző fegyvernemek ellátásának volumenétől és jelle
gétől és a hadtáp szolgálati ágak tevékenységétől függően a hadtáp szervezeti felépítése 
a különböző tagozatokban lehet tipizált { tipusszerű) és moduláci6s, kisebb vagy 
nagyobb erőkkel és eszközökkel. 

A csapatok és a jlottaerők magas fokú állandó harckészültségének érdekében nagyon fontos, -
hogy az anyagi, közlekedési, technik{li, egészségügyi és más biztosítási ágak feladatainak megol
dása szigorúan rendszerszerűen és szeroezetten történjen, a készletek felhalmozásával, tárolásával, 
átrakásá1:al, azok racionális lépcsőzésével, az illetményes ellátási normáknak a felhasználókhoz 
maximális r ijvid idő alatti kiszállításával kapcsolatos legnagyobb takarékosság elérésének céljából. 

Ezen feladat megoldásában az utóbbi években meghatározott nehézségek merültek 
fel. Ezek azzal voltak magyarázhatóak pl., hogy sok bázis és raktár építése a háború előtt 
és a háború időszakában történt, a később telepítetteket pedig nem mindig azokban a 
körzetekben hozták létre, amelyekben a biztosításra ( ellátásra) utalt egységek és intéze
tek állandóan tartózkodtak. A biztosítás (ellátás) tapasztalata, állapotának és megszerve
zésének elemzése ugyanakkor azt is bizonyítja, hogy a mindig racionális ellátás szem
pontjából minden egységet és intézetet csak a körzeti bázisraktárakhoz kell utalni. 
Hiszen valamennyi katonakollektívának van saját tárolója. Jóllehet azok kicsinyek is, 
állományukat szükség esetén meg lehet erősíteni, hogy alkalmasak legyenek nagyobb 
mennyiségű készletek tárolására is. Ez lehetővé teszi a biztosítási ( ellátási) rendszer 
bővítését, azoknak stabilabbá és önállóbbá tételét különböző, szélsőséges viszonyok 
között. A biztosító és ellátóegységek és intézetek csoportosításai felépítése ezen változa
tának az az előnye, hogy racionálisabban lehet megszervezni a készletek központosított 
utánszállítását, a technika hátraszállítását és javítását, az egészségügyi és kereskedelmi -
szociális kiszolgálást. Megteremtődnek a feltételei annak, hogy csökkentsék a rakomá
nyok átrakását a hosszú menetvonalakon, mivel a központi szervek képesek előirá
nyozni a készletek szükséges mennyiségének az ipari vállalatoktól és a beszerzési körze
tekből közvetlenül a körzeti egységek és intézetek raktáraira történő szállítását. 

A csapatok és jlottaerők hadtápbiztosítása hatékonyságának és minőségének nöiieléséhez 
nagyban hozzá fog járulni a csapatgazdálkodásnak, a hadtáp egyik alapvető tagozatának a 
toi·ábbi fejlesztése. 

Ismeretes, hogy a csapatgazdálkodás alatt mi összességében az anyagi bázist értjük, 
aminek állományába nemcsak a tulajdonképpeni hadtápszolgálati ágak objektumai, 
hanem a kiképzési, a harc- és politikai képzés és a technikai rendeltetésű objektumok is 
tartoznak. 

A párt és kormány gondoskodásának következtében a hadseregben és a flottánál a 
háború utáni években a csapatgazdálkodás anyagi-technikai potenciálja jelentősen nőtt 
annak eredményeként, hogy a régi laktanyákat és katonai objektumokat felújították és 
újakat építettek. Számtalan korszerű legénységi körlet, étkezde, telephely, klub, raktár, 
segélyhely, fürdő, mosoda és kereskedelmi vállalat, kiképző létesítmény és objektum 
stb. jelent meg. 

Napjainkban az életkörülmény, a nevelés és a harckészültség-fokozás kérdéseit a 
hadseregben és a flottánál a gazdaság átalakításával és továbbfejlesztésével, a szovjet 
emberek kulturális és anyagi jóléte minőségi növelésével kapcsolatos grandiózus felada
tok világában kell vizsgálni. Ez megköveteli azt, hogy a katonaéletet egyszintre hozzuk a 
népgazdaság fejlesztésének általános követelményeivel, a műszaki-tudományos haladás 
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új vívmányainak, azoknak a személyi állomány életében, kiképzésében és életkörülmé
nyeiben történő meghonosításának alapján, nemcsak stacioner, hanem főleg tábori 
viszonyok között is. El kell ismerni, hogy a tábori életkörülményekre az utóbbi években 
nem fordítottunk megfelelő figyelmet, ezért kerül napjainkban előtérbe annak gyökeres 
átalakításának a feladata. A tábori életkörülmény szervezési és technikai állapotának 
színvonala feleljen meg a csapatok tábori és harckiképzése korszerű követelményeinek. 
Tudni kell azonban azt, hogy a hadtápbiztosítás minden ágazatának megvannak a saját 
konkrét és specifikus feladatai, a harcosok szükségletei magas színvonalú kielégítésének 
az elérése. 

A gazdaság és a műszaki-tudományos haladás fejlődése, az állam lehetőségei növekedése 
mérvének megfelelően a legnagyobb mértékben az anyagi biztosítás szorul korszerűsítésre. Magá
ban foglalja az összes fegyverzet, technika, lőszer, üzem- és kenőanyag, élelmiszer, ruhá
zati, egészségügyi és a többi anyagfajtákat. 

A folyamatos anyagi biztosítás megszervezésének fő tényezője - a mennyiségi 
mutató. Attól, hogy mennyi különböző anyagi eszközfajta van felhalmozva, nagyban 
függ a harc, a hadművelet sikere, a győzelem az egész háborúban. Az anyagi szükséglet 
állandó növekedésének következtében ez a függőség egyre jobban nő. A külföldi sajtó 
adatai szerint pl. korszeru harcban az egy harcos anyagi szükséglete 8-10-szeresére nőtt 
az elmúlt háborúhoz viszonyítva. 

Ennek eredményeképpen az anyagi bázis tevékenység esetére történő előkészítése
kor a mennyiségi problémán kívül felmerül egy nem kisebb nehézség, mint az anyagi 
erőforrások felfrissítése. Az alapvető fegyverzet és technika állomány cserélhetőségének 
ideje a rohamosan fejlődő műszaki-tudományos haladás századában jelentősen csökken. 
Van az anyagi biztosításnak egy másik problémája is éspedig az anyagi eszközök 
nomenklatúráinak a sokasága {sokfélesége). Példának okáért csak technikai eszközök
ből 1,5-10 ezer darab részegység, alkatrész és egyéb tartalék alkatrész áll rendelkezésre. 

Ezt a problémát nem lehet megold�ni a gazdaség fejlesztésével kapcsolatos nézetek 
átalakítása nélkül. Ha a létrehozandó készleteket nem tudjuk idejében felfrissíteni, úgy 
az komoly fennakadást eredményezhet a fegyveres erők szükségleteinek kielégítésével 
kapcsolatos feladatok végrehajtásában. 

Ezért az anyagi bázis fejlesztése perspektíváinak elemzésekor nyilvánvalóvá válik, 
hogy gyökeresen meg kell változtatni a létrehozandó készletek mennyiségére, azok felf
rissítésére, továbbá az anyagi eszközök, főleg mind a népgazdaságban, mind a csapatok
nál használt, hasonló típusok nomenklatúrájára vonatkozó nézeteket. 

Nagyon fontos, hogy a csapatok és a flottaerők mindennapi ellátásához és harcké
szültségéhez szükséges készlet optimális szintjét, valamint azok idejében való felfrissí
tése rendjét tudományosan állapítsuk meg, mivel azoknak nagy mennyiségben való fel
halmozása "holt tőkét" jelenthet az állam részére, gyorsan elavulhat az alapvető fegyver
zet és technika állomány gyors felújításának következtében. Ugyanakkor a fegyveres 
erőknek, mint a készletek felhasználójának és tárolójának ki kell dolgoznia a tudomány
nyal és a gazdasággal szembeni követelményeket az anyagi és technikai eszközök maxi
mális egységesítésének, szabványosításának érdekében, hogy azok terjedelme, nomenk
latúrája, fémtartalma állandóan csökkenjen, olcsóbbodjon, "erkölcsi" életképessége 
pedig ellenkezőleg növekedjen. 
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Az anyagi biztosítási rendszer hatékonyrágának nöulésére érezhetően kihatással van a szál
lítások konténerizációjának gyorsított meghonosítása. Ezt a feladatot valamennyi szállitóesz
közfajta vonatkozásában egységes modulációs konténer állomány és a különböző rako
mányok egységcsomagjai létrehozásának útján lehet megoldani. 

A konténerszállitások gyorsított meghonosítása és ·az egységcsomag-komplettek 
széles körű alkalmazása a csapatok gyakorlatában nagyban hozzájárul a csapatok min
dennapi élete, kiképzése és harckészültsége biztosítása operativitásának és minőségének 
növeléséhez. Ebből a célból szükség van mindenekelőtt a raktári bázis továbbfejleszté
sére, a rakodási munkák területének bővítésére, az utánszállítási utak, a szállítóeszközök 
és a konténerek fogadására szolgáló területek kiegészítő berendezésére és felújítására, 
valamint konténer- és csomagolóeszköz-cserekészlet létrehozására, különösen kisebb 
rakományok - bázis és körzeti raktárakon való - komplettírozásra és azok egységekhez 
és magasabbegységekhez szükséglet szerinti elküldése céljából. 

Korszerű ti.szonyok köziHt a közlekedés a ligjobban sebezhető és ugyanakkor a legdöntőbb 
láncszeme a fegyveres erők leghatékonJabb gazdasági és hadtápbiztosításának az elérésében. 
Sebezhetőségének katonai szempontból két oka lehetséges: "harci", amikor azt az ellen
ség pusztítóeszközeivel elég hosszú időre üzemképtelenné teszi és "hadműveleti
üzemi", amikor a közlekedés működésének megbontását, felhasználását a szervezetlen
ség, a nem megfelelő (hiányos) tervezés, a katonai szállítások volumenének és idejének 
téves megállapítása idézi elő. 

Az elmvlt háborúhoz viszonyítva korszerű, összehasonlíthatatlanul erősebb rom
bolóeszközök viszonyai között a közlekedés "harci" sebezhetősége előtérbe helyez egy 
sor kérdést a közlekedési utak műszaki oltalmazásával, helyreállításával és magas fokú 
életképességének fenntartásával kapcsolatosan. Kétségtelen, hogy ezeknek sikeres 
megoldása csak akkor lehetséges, ha a megfelelő szervek rendelkezni fognak a közleke
dési utak - különösen a hidak, a felüljárók és más műtárgyak - helyreállításának komp
lex gépesítését és nem tradicionális technológiája alkalmazását biztosító nagy teljesít
ményű technikával. 

Ezek alatt a rombolások körzeteiben gyorsan szétbontakoztatható tábori (mozgó) 
üzemek által a fizikai és kémiai tudomány legújabb vívmányain alapuló technológiával, 

gyorsított eljárással előállítandó modul szerkezeteket és más szükséges anyagokat kell 
érteni. 

A közlekedés "hadműveleti-üzemi" sebezhetősége lesz a legjobban érzékelhető, ha 
hiányozni fog működésének a megfelelő szervek általi kellő szabályozása. Bármilyen 
hibás számítás, forgalmi zavar rögtön kihatással lehet a csapatok (biztosító) rendszeré
nek életképességére és szilárdságára, mivel annak megbízható működése nagyban függ 
az egyes szállítási ágazatok felhasználása tervezésének pontosságától, mozgásának hoz
záértő szabályozásától. 

A többi szállítási ágazathoz viszonyítva a vasúti szállítási ágazat kapacitása a legna
gyobb, ez azonban nem jelenti azt, hogy minden esetben ez az ágazat biztosítja a kato
nai rakományok legbiztonságosabb és időben történő szállítását. A kialakult helyzettől 
függően, a szállítás szempontjából sokkal operatívabbnak, megbízhatóbbnak, olykor 
pedig döntőbb fontosságúnak számíthat a légi-, gépkocsi-, csővezetékes vagy a vízi-szál
lítási ágazat. A szállítás tervezésekor ezt minden konkrét esetben figyelembe kell venni. 

A csapatok szükségleteinek kielégítésével kapcsolatos feladatok megnöukedett körének követ
keztében a hadtápszolgálati ágakkénti ltchnikai biztosítás napjainkban új minőségi jelentőségre 
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tesz szert. És itt nem csupán arról van szó, hogy az egyes hadtáp szolgá)ati ágak által 
alkalmazott különféle technika mennyisége nő, hanem arról is, hogy ko.rszerű viszo
nyok között a csapatok minden oldalú biztosításának sikere jelentős mértékben a had-
táp ,;tulajdonképpeni" működőképességétől fog függni. 

Az elmúlt háború tapasztalata bebizonyította, hogy az ország gazdasága nem volt 
képes a teljes harcitechnika-veszteség pótlására, mivel az rendkívül nagy volt. Ahhoz, 
hogy a Nagy Honvédő Háború arcvonalain a hadműveleteket sikeresen tudják meg 
vívni, a csapat javítóeszközöknek jóval több fegyverzetet és harci technikát kellett hely
reállítaniok, mint amennyit az ipar gyártott. A háború évei alatt pl. több mint 102 ezer 
harckocsit és rohamlöveget gyártottak, és megjavítottak 622 ezret; valamenyi típusból 
több mint 136 ezer repülőgépet gyártottak, megjavítottak több mint 1,5 milliót; löveg
ből és aknavetőből kb. 830 ezret gyártottak és megjavítottak 1,6 milliót. 

Meg kell jegyezni, hogy a korszerű csapat- és hadműveleti hadtáp sokkal nagyobb 
mennyiségű technikával, különösen szaktechnikával rendelkezik, mint a Nagy Hon
védő Háború időszakában rendelkezett. Ezért a csapatok és a flottaerők minden oldalú 
hadtápbiztosításával kapcsolatos feladato� sikeres megoldásának az egyik legfontosabb 
előfeltétele olyan javítóbázis létrehozása a hadtápszerveknél, mely tábori viszonyok 
között is alkalmas a helyreállítás végzésére. 

Napjainkban új technikai alapon kell megoldani az egészségügyi hátraszállítás feladatait, 
aminek bármilyen viszonyok között az a legfőbb célja, hogy minimálisan rövid idő alatt elszál
lítsa a sebesülteket vagy a betegeket olyan helyekre, ahol azok megkaphatják az első szakorvosi 
segélyt. A korszerű harci sérülisek gyógyításának kimenetele éppen ennek a segélynek az időben t ö r 
ténő nyújtásától függhet. 

Természetesen nem lehet vitatni, hogy ennek a tényezőnek a múltban is nagy volt 
a jelentősége. Az új viszonyok között azonban, amikor számolni kell a kombinált, vagy 
komplikáltságát illetően sokkal súlyosabb sérülésekkel, a gyógyítás időben való megkez
dése olyan fontos problémává válik, hogy a kiürítőeszközök állandó, sokoldalú fejlesz
tése, valamint a sebesültek és beteg harcmezőn és szállítás alatti időben való segélynyúj
tása módjainak korszerűsítése nélkül nem lehet a feladatokat megoldani. 

Korszerű harchelyzetben, a csapatok és flottaerők igen dinamikus tevékenykedésekor a had
tápvezetés elvei és módjai lényegesen megváltozhatnak. 

Egyik részről a hadtáperők és -eszközök központosításának és összpontosításának 
objektív szükségessége, a csapatok és maga a hadtáp tömeges vesztesége, harckészült
sége helyreállításának érdekében - ahogy arról már szólottunk - megköveteli a hadtáp 
összfegyvernemi alapokon történő átalakítását. Másik részről a hadtápbiztosítás sok 
(több) profilúságának következtében, amikor egy vezető szervbe nagy számú ellátóegy
séget vonunk össze, meghatározott mértékben csökken a szakosítás szerepe és ennek 
következményeként csökken a hadtáp szolgálatiágak közvetlen irányításának kvalifikált
sága. 

Ezért annak érdekében, hogy a hadtáp működésében közös erőfeszítéssel jelentős 
eredményeket érjünk el, a különböző szolgálati ágak egyesített alegységei és egységei 
központosított irányításának és azok további szakosításának optimális összehangolását 
egy egységes komplex irányzatnak (tendenciának) kell tekinteni a vezetési rendszer fej
lesztésében. 

Teljesen nyilvánvaló, hogy úgy ezt, mint sok más egyéb feladatot, csak a csapatok 
és a flottaerők különböző gazdasági _és hadtápbiztosítási rendszereinek automatizáló 
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eszközök segítségével történő tudományosan megalapozott modellezése esetén lehet 
eredményesen megoldani. A többéves tapasztalat azt bizonyítja, hogy az ESZG alkal
mazása egyes hadtáppal kapcsolatos feladatok felhasználásának útján való meggyorsítá
sára, megkönnyítésére és megjavítására irányuló kísérlet nem éri el a kitűzött célt. Ellen
kezőleg az esetek többségében ez bonyolítja a feladatok megoldását és összességében 
megdrágítja a vezetési rendszert. 

Ezért csak az ellátási folyamatok modellezése, speciális programozása járulhat 
hozzá az automatizálási és a híradó eszközök hatékony alkalmazásához, javíthatja meg a 
hadtáp szolgálati ágaknál a nyilvántartást és az elszámolást, valamint azok tevékenységé
nek ellenőrzését és javítását. 

A hadtápszerveknél mindenekelőtt a jó „bank" és dialógus (párbeszéd) alapra felé
pülő automatizáció már most nyomatékosan megköveteli a gondolkodás átalakítását és 
a hadtápvezetés módjainak korszerűsítését annak különböző tagozataiban. Erőfeszíté
sünket tanintézeteinknél, tudományos intézeteinknél és hadtáp szolgálati ágainknál 
minden bizonnyal ebbe az irányba kell összpontosítani. 

Az élet meggyőzően bizonyítja azt, hogy nem lehet átalakítani saját munkámat a 
kollektíva tevékenységét anélkül, hogy ne alakítanánk át a saját és az alárendeltek néze
teit, véleménynyilvánítását, gondolkodását. Csak az előttünk álló problémák megoldása 
módjainak sarkalatos megváltoztatása garantálja megbízhatóan a fegyveres erők minden 
oldalú és minősgi hadtápbiztosításának a sikerét. Ez a magas fokú harckészültség fenn
tartásának egyik legfontosabb alkotórésze. 
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