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A hadtudományi kutatások hatékonyságának fokozása
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A krtona-elmélcti gondolkodás fejlesztésében elórt eredmények, a hadtudományi
kutatások ercdméoyessége és ir tudományos ismeretek ezzel kapcsolatos prioritáse
nagyban mcghatározza a fegyveres crók gyakorlati tevékenységének sikerét. A hadrudo,
mányi kuratásoknak a hadügy gyakorlati oldalíra gyakorolt hatása különóscn az clmúlt
évtized alatt növekedett, ami mindenekelótt a hadtudományi haladás ütemének és
méreteinek növekedésével vm összefi)ggésben. Napjainkban a hadtudományi kutatá-
sok szélességben és méIysógben fejlódnek, egyre komplexebbé, rendszeresebbé és
sokoldalúbbá válnak mind a figyelembe veendó hadmúveletihadászati és harcászati
tényczók ös§zessé8ét, mind a kutatások metodológiájít, az alkalmazott tudomínyos
módszerek és automatizálási technikai eszközök arzenálját illetóen.

.r\ hadtudományi kidolgozások igen jó minóségének és credményességének elen-
gedhctetlen feltétele a kutatisok sokoldelúsliga. A megismerés ezeo fulajdonságínak, a
hadügy fcjlódésének jelenlegi szakasziiban törtéoó vizsgílatához neg kell jcgyezni, hogy
annak elemzésekor a txnulmányozás objektumává nagymértékbeo mage a hadrudo-
mjnyi kurrtások íolyamate fog vállni.

X

A fegyveres eróknél folyó hadtudományi munkl sokéves tapasztalata azt bizo-
nyítja, bogy a hadtudományi kutatások sokold:rlúságínak, mólységónek és jó eredmé-
nyeioek elérése elképzelhetetlen a vizsgált problémák komplex hedmúveietihadászati,
hlrdtórtéoeti és metodológiai elemzése, valamint azok minden oldalú tudományos-tech,
nikli ós szervczcti biztosítása nélkül. Ha czck kózül egy is hiányozna, akkor jelentósen
csökkerrne a végzett kutatások hatékonysága és ami a legfontosabb, azok végered-
ményc.

A b! hxkrún.yi k atászh nkollalnsága (nintlen ftrzklft Mki kikriel!.tc) ninluelelút
a latonai prabhnaika talanan\i kéntéénth Eéh Adr!í úagá|.\táNal lrbető el. A fegyvetes
erők íejlódése problémájának mélyreható vizsgálata összességébcn akkor lesz eredmé-
nyes, ha a rudományos kutatók tímaszkodnak azon új technológiákra, amelyek befolyá-
solhatják az új, perspcktivikus fegyver megjelenését. A rudományos munka hatékony-
sága növelésének céljából napjainkban különö§en íontos ftgyelembe venni egy sor kato-



napolitikai tényezót és tendenciirt, a szovjct katonei doktrínl kóvcrclmónyeit és annlrk
védelmi jcllegót, valirmint a vezető kapirlrlistr irliamok katon doktrináin:rk tartdmát i,s

tendenciáját.

Eíir:;r /i l mai atom-kozmikus korbln ncm szlblrd a rógi politikai és ketonli kacc-
góriákb.rn gondolkodni. Újszcrűcn kcll megközcliteni :r ncmzctközi ellenrmondísok
megolciirsánlk, lz itltllános atom ós hlgyomirnyos háboru mcgrklrdirlyoásánek ós l
Vlrsói Szcrződés tagállemei biztonságe biztositásának problcmntikiját. .i\z SZKP íltal a
nemzctközi küzdótércn íolytatott politikirban cz a megközclítés testesül meg. Az SZKP
XXVII. Koogresszusín hlrározatokal íog;rdtak eI a ncmzctközi biztonság minrienrc
kiterjedó rendszere lótrehozáslinak, az atomí'cgyver teljes felszirmolásának, az egyéb
íegyveríajták csökkentéséoek szükségességéról, l987 decemberébeo eláirruk az USA-val
a kózép- és kislratótávolságú rakéták íelszámolására vonirtkozó szerződést.

A Szovjetunió honvédclmi minisztere D. T, Jazov hadseregtábornok kijclentette,
hogy a Szovjetunió alapvetóen a védelmi elv alrpján végzi íegyveres eróinek épitését. A
haditsztti nukleáris erőknek napjainkban annak megakadályozása a fcladata, hogy orszá-
gunk ellen büntetleoül atomtím.dást indítsrnak bármely, még a legkedvezódenebb
helyzetben is. Mindez mellett a h4gyomínyos fegyverekból o|yan nininlilit szikséges
meonyiséggel kell rendelkezni, ami megbízhatóan biztosítja az ország vedelmét.I

Ezen körülmények figyelembcvéteIével a hadsereg és flotta továbbíejlesztése kér-
déseivel kapcsolatos bármely katonl-elméleti kutatásban alapvetó.

Ugyanakkor oapjaiokban megengedhetetlen, hogy nc vizsgáljuk az imperializmus-
nak, a katona-hadászati íölóoy, a Szovjetunióra és annak szövetségeseire megtoflatlan,
váradan csapásmérés lehetóségét, l nukleáris megíéIemlítés íenotartírsának elérésére irá-
nyuló tö(ekvését. Ezért e katona-elmél€ti kutalások sokoldelúságának elófeltételót az
imperillizmus szándéka meghiúsiráslira, a katona-hadászati cgyensúly lehetó legalacso-
nyabb szinten való stlbilizálására és a háboru veszélyeinek csökkentésére vonatkozó
rendszlbályok további kutatása kell, hogy képezze. .

Napjliokban a szovjet katonai doktrínában az agresszió visszaverésére való felkó-
szúlés feladata mellett jelcntkezik cgy minóségileg új, a háboru megelózésével kapcsola-
tos irányzat. Ezért a potenciális ellenségek és l saját fegyveres erók fegyvere és techni-
kája áll;rpotát és fejlódésének perspcktíváját álllndóan analizálni kell, hog;l egyrészról
visszairrtsuk az agressziót, másrészról szükségtelenúl ne eróltessük l íegyverkezési ver-
senyt,

Az agresszio üsszatlrtásának és a háboru megelózésének szempon§íból döntó
jelentósége van a Szu. és USA az EFE és NATO közötti ketonai-hldászlti paritásnak. A
katonai-hadászati prritirs íenntirrtása nem jclenti az abszolút eróegyenlóségct, dc szűksé-
gessé teszi az elkcrüllretetlen válmzcsapás mérésénck garantált lchetóségét.

Az ltttuszar általi bábori Lirtlbbalálhuk tstth a fLp,uutl trtíiwl: az h:zafőftl lta.
/log ui.twtt,er/ d kitttttúi,ü, nrKbiiilkl a büljl,ll, bizlosílstl tttttlt,.vh az agre_rlzor ut,l1stnni.lífu-
slt, balutt wjűt anz,igílnh !ht|,1ut nlrul,í.t it i.t,

Ezzel kapcsolatosan a szovjct vódelmi kltonai doktrina íeladntli új, íokozon köve-
telményekct tímasztanak a védelem szilárdságínak és aktivitásának problémájíval szcm-
ben. A védelem lénycgere és jellegérc 

"óriási 
kihatással vann.rk ir fegyvercs harc új eszkö-

zei, a csapatok szervezeti felépitésében és az cllenség támadása módjaiban bekövetke-

' Püvdi, 1988. íebruár 8.
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Zclt minóséci viiltozisok".] A vítlclem szilárdság;r ós lrktivitlis.l clórlrcti!: az cllensóg

sokrllcl.rlír tlnulmiroyoziLsirvll; il vódelem mcstcri t-clópltésévcl, lz crőkkcl és cszkijzök,
kcl r.lltl hozzirórró mltnijvcrrcl .rz cllenség cslrpáslinak irinyaiban. ntgvcrcjű cllcncs;rpi,
s,;k ós ellcnrirmrclisok mérósévcl, l csl1lltok korszcrú 1)u|iztík')cszközók clleni vórIclnró-

nck biztositislivlrl, l szcmi,lyi lillomlrny crkiilcsi-1lolitikli ós psziclrológilri kikópzósónck
cr ijsitósóvcl.

i.Ylrpjlrinkbln vlrllrmclycst nllis mcgvillígítisblrn kcll vizsl,:lilni lr vóc!cIcm és l tlrm.l,

tl,is ,"iszonyirt a karonlri icl.rr].rtok háború kcztlete alltt ós íolylmiln v.rlil nrcgoirJislkl;r.
,\z clsó vórlclmi hldmúvelctck lt ltlrccsclcknróny mcgvivásirnlrk [ó tormlijívli vl'rInlrk.rz

llqícsszor tiiinadats.'lnlk kezrictévcl, az ellentámlrdísok pcdig l tánudiLs 1Ó lbrmíj.ivi a
irl'lború kezcicti idószakáb.rn.

Fontos problémirt képez a védelemből hlrdászati és ltadművcieri mércrű elicnrl'tmr,

clilsblr való ítmenet mócljr rovábbi kutatásának szúkségcssége, Ebben l vonirtkozásbln
nlgy jelentóséttel birnlrk a herctevékenység lefolyása gyors megváItoztltásiln.rk, a légi

iólény kih.rrcolásirnak, l hadliszlti kezdeményezés megr.rgaclfu/rnak kérdései.

Mátrlrlt:ar: r hrdtudomáoyi kutatások során lgyelembe kcll venni a bdügy fejló-

désének rcn<lkivűl matrs dinamikusságát, e íegyveres harceszkózók gyors cscréjét, a

csirpltok és flottaerók szcrvezeti felépitésének megv:iltoztxlását, a hrdmúvészet elmélc,
ténck és gyakorhtának, e hadliszati, hadműveleti és harcíszati móreni hlrrctevékenysé-

tek megvívisa módjainak íejlódését, a fegyveres erók harckószültségével szembeni
íokozott kóvcrclménycket,

Napjeirrkbao e fcgyveres harc és a háboru problémáinak sokoldalú vizsgálata csak a

híboruoak és a hadsereggel kapcsolato§ tudományos ismeretek teljes rendszerének

bcvoniuírval lehctséges, beleértve a háboóról és a hadseregról szóló marxi,lenini taní-

rlist, a Íegyveres hlrc problémájit, l társadalom- és technikai rudomány kltonai proble-
mlrikirját tlnulmányozó hadtrrdomány; a közgezdasági, ideológiai, diplomáciai tenile,
rckkel foglalkozó kutató tudományágakat,

A feqyveres harc szociilpolitikai és katonaihadászlti jcllcgénck bonyolulttá válirsa

sok értékkel gyarapítje a hadtudomány struktúrij.it és tlrt.rlmjt, Velemenyűnk szcrint
n.rpjrinkbln .r lradtuJominynrk mclyrehrtobb.rn kcll íoglalkoznil r vilig (cgyes orszj-
gok ós régiók) katonapolitikai és strttégiai helyzete tudományos értókeléséoek kérdései
vcl, az abb;rn bekövetkezhetó váltások valószinú váItozateinak prognosztizálásávaI, a

iráború jellegének és slíataBiai (htdászati) kontúrjeinak kumrásával, a bldsereg ós e

llotta szervezeti felépitésének korszcrűsítésével, a vezetési rcndszcrnek, t harlászari, hld-
műveleti és harcászati lelrd:rrok, kűlönösen a hiboru kczdeti idószrk/rban, ez elsó had-

rníívcletck és hucok iciőszakirban való mcgokiásl módj;rinak, l ícgyveres erők kikép,
zésc formíinak és módjeinú tcjlesztésével, l szovjct kltoniri doktrinl vódclmi jellegó,

nek figyclcmbcvútclóvcl,
Nll,jeinkbao az crótgyensírly megbomllisl, u ellcnség elókészitó akcióival szcm-

bcni eLlcnintózkcclésck késcdclmes meghozetlla megcngcdhctcden. Ezzcl kapcsolltosan
vúlcminvünk szcrint kiilönös jelentősi3c vln a veszélycztctert időszak lénycgc fcltlu'rsrr

kórdéscinck, l katonapolitikai hclyzet legnagyobb feszültsígér és az ellcnsigcskcdó feLck

kózótti ellcntmondás kiélczódésór jellemzó idószaknak. Az agresszor íltll a hiborúre
vlrló felkészüléskor, különöscn a támadás clóe§téjén foganatosithlrtó rendszabályok
sokoldelú elemzésc lchetóvé teszi a ve§zélyeztett időszak lényegónck és tartelmának

: Vojcnnlljil irli§rl, l9tl7, No.2, c, 2].



jollb mc,qórtósit, lz cllcnsit tcvúkcnysó.qc lchctsigcs módjainlk és a közvcdco llíborrrs
vcszó\,c szimllr<';rnliinak pontos mcgharározislit, x tirmildii§ visszivcrósóhcz itlóbcn is
lc,gtcljcscbb rnórrúkbcn rónónó f'clkószi]lósr, i\ hliboruk tltpltsztlhllri izt bizonyitj;'lk,
lttlqv llz lgrcssztlr mindcn csctbco ir:yckszik l vcszúlyczrcrctt ic]őszlk m;rximlilis csi)k-
kcntósórc olykópllcn, hogy n;rtyszllbisú rylkorllltok lcplc lrl.rtt rcjnc hlrjtj.r ví,rlrc l hld-
művc]ctihtdirszllti ós mo?_ga,§ít:isi rcnclszlbi\,oklrt. iLliibcn bont.rkoztlrtjil szét iz clsó
hrdliszlrti lópcsó crriir.

Itr kcil mctjctyezni, hoqy mcghltt:irozott viszonyok kiizi;tl, kiilijnijscn lkkor, hil
u cllensóg ell-rlrt:'rrozze ez lrtomic,gyvcr, vlgy x n.lgl ponrossigú l-cgtvcrck ti)mc,i:cs
eikrlmirzl'rsát, vcszélyeztctcrt idijszLik lkár ncm is lchet. Vélcményünk szerint ill.cn
viszonr ok közijtt a hxrctevókcllvség cilcnsóg álrlli kirobblntlis;inlk valószínű módjei lz
dábbilk lehetnck: lz ellcnsi,q fcgyvercs crói mé]r békében lórrclrozott csoportr.lsit.rsili-
nak vár.rtlan tínedirsa; tl'rmacllrs az clórcvctctl csxPiltcsoPortositások részle8es moztösi-
tilsiLt és sietterctl megerósítósét kövctócn, támadás a csapltok és erók mozgósitjsi is
hlclnúvclcti szétbontakoztlrtásit köveríien.

Lhntl,tt/.t:tlr: sokolc]a,]úln szimitásba kcll vcnni l lradművószet elméletének tétclcir,
mint l szovjet lradtudominy rószét, emcIy mcgisnlcrteti e hlrctcvékenysóg fblytrtilsá-
nlk rórvényszcniségeit, jcllcgót, clveit és módjait lr.rdászati, hadmúve]cti ós hlícászlti
méretckben.

t\.tzotjlt llllrttlrlntit_l mint í! kűlönbözó szituációk kózótti hadirszati tevékenység
alapvetó íajtáját vizsgálja a védelmet és rz elIen t.tm.rJás t, Így többck közörr elóirányoz]
zik l vódelem mcgszen,ezésónek és me,qvívásának lehetósÉgcit lzzal, iroty meghiúsíts:'rk
vlgy visszavcrjék az ellensag támadását, mcgtartsenlk mcgi]atározott tcrületet, idót
nycrjenck e szüksééics erők összpontositísjr.r, tlkerÉkoskoLljlnlk rzoklrl cgycs irir,
nyokban és fölónyt hozzenak létre az ellcnsi,ggcl szcmbcn má§ iránvokban.

Hlditechnik.ri kut,,rtások során figyclembe keli venni,hogy .l s:tltjl ltraa:gill lk*o-
napolirikei hclyzer változislnak, r vilát eróviszonyaillek ós closztl'ts:'tnlrk, vlllmint e
Szovjctrrnió és l szocialista közösség orszigli glrzdlsági és elkölcsi,politikri lehetósógei-
nck megíciclócn lejlódik. Korszerű viszonyok közörr a szovjct krtonritloktrina kimon-
dottln vódelnrijcllcgénck mcglelclócn rakéra-atom vilíghiború mcgclózésében hirteleo
mcsn,; J s11,1l(:jiJ 5zercPL,

t\ batlnthirl rlu!htlbn 6 ga&otlttában ,.,llpvető klrtc,g!ri,inlk l lrrdművelet szír-
mít, Ahhoz, bogy u összfetyverncmi hadműveletck clókószítósc és mcrrvivása tudomli-
nyos kLltatáslibin az egyold. úságot clkcrűllrcssük, különöscrr íontos, hogy mélyrehlr-
tóln dolgozzuk ícI azok katona,hld:iszlrtihelyzct kü]öobözó viszonyai kózötti megvivít-
§.lvJI kill)csol.Iü,\ kerdések tqúsz komplcxumát, mind atom-, mind hegyományos hábo-
nrh rn

,A ltadművészct legdin;rrnikuslbll tciJlctc :t l:,trLtí.l:ttl, r\rre clsósorbrn kihatíssll
van lz ;ttomf'cgyver cgyik gcner:'rciójin.rk lccscrúlósc, ;rmi sziiksí,gcssé rcszi lLz új lrlrcelj;'r
rásr, a mlglrslbllcgl,ségek, <,.qyst.qek íclúpítésónck ós lzok [cLkószítóse mtidjeinlrk ponrtl,
sitisát, vlg1, l'rrlrlrkításlit, Ez komoIy kilrlltlissltl vln l korszcrú hlrJművclctek (lrarctevé-
kcnysiirck) mc,qvívásánlk mócljairl ós vi3sli soron l hldcrljncmck harcisz.rti alkllml-
zrr:in.rk i<,llrr:crc is.

Níeg kell jegyezni, hogy a hadművószcr mindcn alkotó rószórc (hadíszatra, hadmű-
veleti művészcrrc ós herclrszlrtrl) jcllcrnző a hldicscl, mint . pariiócsnokok inteligenci/r
jának és művészetónek mcanyilvánul|tslr ltz clh:rtirozás nrcghozltalakor, a harctevékeny-
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l

sétck (hldművelerck) tcnczósckor ós e csl1lltok (crők) irínvítirs.rkor. "r\lrhoz, hogy lt
hlclicscll rncstcricn trrrljuk alklrImlzni rli jókozottlbl)nik és okoslbbntk kcll Lcnni lz
cllensitnól",' r\ hlrtiicscl várltrhn tcvókcnvsigct, l nyiIvánvnIó logikínlk rrylktrn ellenr,
nlontló cscményckct. oiyln sziruációk lótrclrozását íiitételezi, lmelyek nchczitik lz
cllcnsót clhlrirozlis:il ós diintósót. gylkrln mcgtévcsztik rzr, pllrlncsnoks:ir:unk igazi
szlintléklit, cltondolislit, tcrvcir, l csa1l,rtllk helyzerót. lillllpotát. lrmckószülrsógót ós
hlrtIr.tt-otltlrtóslil]it illctrjcn. r\ lrlt]icsel rcalizlilisár, lz cllensi,g mcltéveszté§c v.jrrntlin
mr'ldjainlrk rikl mlzlsár mc.qbízhLrtóirn bizrrlsir:rni kell a l-cIdcriri,s hozzáórtó nc,gszervc-
zésóvel ós végrchljtlisirv;rl, l lrlldmúvelcri :ilcizirs ós dezinlormirció rcnclszlbirlyain,lk
összcssógóvel. A hlclicscl a lrldműve]etek olylrn alepvctó elvein alapszik, minr a virrar-
lensira i,s l rcjtettsig.

Nt,q,,l,JrLr: a korszerű fegyvcrck puszrító batása megváltoztlttja a háború kezdeti
iLjilszakl tartalmáról és jclletórtii alkotott fbgdmat, aminck sajátosságai lz alábbiak: e
célok szillrrdsága, a hrrctevikenysógck nacy kiterjedé§ének és dinamikuss;iga; e megnö-
vekedctt manóvcrezó képcsség; l n€yhatótávolsl€ú íegyverrcndszcrek álteii elsó talál-
kozó űtközctek formájlben mércndő tömcgcsrp;isok szerepénck növekedésc; a helyzct
rövid irlóo belúli sarkallatos mcgváitoztlrúsának valószínűsége; a csapatok (erók) és
minrjcn íokozetú törzsek készlcte, minrl hedművcleti-harcászlti jellegú, mind a cslpa-
tok kóvctkczmónyeinek íelszámolásával és a lakossirg megsemmisitésé-vel kapcsolatos
új, váratlanul íelnrcrüló t'cladltok megoldására.

Az US.,\ keronapoiitikri vezetésénck czen kérdósekkel kapcsolatos nézeteit nem
szabad figyelmcn kíviil hegyni. A Pentrgon és r külügyminisztérium hivrtalos okmá-
nylriban l háboruk és a fegyvcres konfliktusok osztilyzjslkor "az íltalánbs és korláto-
zott háboru" katcgóriák mcllctt alkalmazzák a 

"magas 
és közepes intenzitású konfliktu-

sok" (lényegükct tekinwe az előbbiek egyenlóek az utóbbixkka]) fogalmlrt, valamint a
..kisháboó", a "helyi bíboru', a "hrrmadik világ konfliktusai' stb. íogalommal azonos,
..alacsony intenzitású konfliktusok" kiíejezést. Az emlírctt íogalmak mö8ött az utóbbi
40 óv dítt az USA kb. ]oo,szor robbaotolt ki háborút és azok 10 millió ólctel kóvetel-
tek. Az elmúlt évek sor;in az alacsony intenzitású konfiiktusokkal klpcsolatos rendelke-
zóseket ós javaslatokat aktívan meghooosítják az USA íegyveres erői személyi állomá-
nyának gyakorlatában, A fócrókifejtóst a ícldcrités korszerűsírésére, a h)lónleges rendel-
tctósú erók erejének növelésére, a c§atló§ rczsimek katooai segéIyczésének kilróvitésére
ósszpontosítják.

Ötiilszljr: az elmoad,ottlk alapjín a hadmúvészetnek - napjainkban elsőrendú jelen-
tős/;ggcl bíró - lcgíonrosabb kttcgóriáját i csapatok mígas íokú h,rrckészültsége képezi.

Az USA és a NATO katooapolitikli vezetése különös jelentóséget tulrjdonit a
háboru kczdcti időszaka első hadműveleteiock. A támatló fól mindig arru törekedett,
hoi:y vr'rratlan csapl'rs mérósekor összpootositsa maximálisan erókifejtését a hfictevé-
kenysóg legclején.

Korszcrü háborubrn xzonban a fegyvercs harc mcgscmmisitő jelleggel fog biroi,
azt lz összcs új erővcl ós eszközzcl fogják vívni, annak;r legltat{rozottabb céljai lesznek.
A valószínű ellcnsóg mirr békébcn minden htdszíntércn létrehozta n csapltcsopoítosítir-
soktt ós a fóprrancsnokságoket, korszerúsitik a hadszínterek hadműveleti bcrendezósét,
magu íoklr lrarckészültsógben txrtva a pusztiró eszközöker. e hirldó rendszert; szétbon,
txkoztalja í szükségcs anyagi készleteket stb. Pontosan a híboru váratlan kirobbantása
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ós annak kezrlcr-kczcletótól hltirrozott támlrrlti tcvókcnysi3ckkcl vdó ibiynrise ki,pczi
összcsségóben xz USA és l N,\TO cloktrin,ilis réziscinek ez al.rpjít.

l\ NATO,gyakorl.rtok rlpasztltllrtlr szcriírt x lrldscl(,.qcsoporrok ós cszközeinck
80('1,-ílt bcosztjílk az clsó lópcsó állománylrbl lzórt, hogy vlirlrthn clsócslrllásoklt mérjc,

nck lr lllrlmúvclcri i-clúpirós tcljcs mólysigérc, mc,.qbi,nitsl'rk r csr1lltok vczctósi,nck rcnd-

szcrót ós mc,gscmmisíts(,k l 16 cslplr (cró) cso1lortosírísoklt. rijviil ic]íi llert kivivjirk.r
lógi iölónl,t, elszitetcljók l tlrtllókok clórevonirsirr, mc,.qszcrczzók l hlrlliszeti kczt]cnró-

nyczést és rircrószakoljik lrz cllcnsógrc sliitt ltklrrtuklt,

lvíindez mlgs ki)vetclményckct tatmilszt .r Szovjctuniil ícgyvcrcs errii hlrrckészülr

sógének ós kikópzésénck minden clernével szcmben, A csl;xtok és a tlotracrók álljlnak
készen az agrcsszió aktiv védelmi tevékenysi,.q íolytltása útján történó visszlvcrésórc,

majd hahdéktalanul mérjcnck megscmmisitó váhszcsapást az ellensógre.

r\ h.rdrudományi kutltások sokolddúságánrk problémájl eivílaszthetatlrnr,:I

összefügg ncmcsak l vizsgílt probléml'rk harlnrűvelctilrar.lászlti lényegénck mélyreható

clemzésével, hanem l Attt,ltás fa|an li tuztli-rlnth lratókonyságával ós minóségével is.

-Ezzel kapcsoletosan mi itt elsósorban a szervczói-irányírói tcvékenység szinvon át

meghltározó tényezók összcsségére, a szinvondl tudományos - tcchnik:ri potenciálje íó
óssietevói gyakorhti íelhasználísánek fokára, e kutatasok mindcnt ádbgó voltárr, foly-
tat,isánrk mélységóre és hatékonyságára gondolunk.

A hadrudományi kutatások ós kidolgozlisok iúnyítása a kérdések széles körét fog-
lelie m4gába, lmelyck kózül véleményünk szerint a íonroslbbak a kutltiuok tematikáiil-

nak és rcrvciock, pónzügyi és anyagi biztosít/rsának, az eró, és eszkóztartllékokn.rk,
azokkel a tudomárr1,os prognózis ahpjín íolyó hadtudománl,i kutrtás [ó- és tívhti fel,

adrtai mcgoldása céIjából való manóvcrezósénck és az egycs kutltási témák várhltó
ercdmónycinck mcghatírozáse és mcgindokliisrr.

r\z elmúlt évbcn a "Voenoaja i\fiszl" c íolyóirat hpjlin vita kezciódött l tudomí-
nyo§-kut!tó intózctck tevékenysógének, munkl'rjuk hltókonyságának ós minóségének
órtókclésóról. r\ problémakór megoldására küliinbözó (mind .rigoritmus, mind meto-

doiógi.ri) megoldások jlvaslatok,

VélenrÉnyünk szerint a konstruktiv megoldirsok és módszcrck ahpját a tudomi-
nyos kuttró intózctck tevékenysége cgycs, kóztük fóirirnyli szakértói elemzósét felhasz-

niló poorozásos értókeiés kópezi. r\ tudomitnyos kutitó nlunkák minósigének értéke,

lésc tiibb összctevóból, a munkák értókét, fontossirgát, minóségét, ercdményességét és

más ruhjdonságait felölcló rendszcrból tcvódik óssze.

Vélcményünk szcrint ezcn mecoldalsok illtalános hiányosságát a mcgadott szakér-

tői értékclósck felhasznlilísínek kissé egyold:rlú normitiv jcllcse, á]ttlában cslk a tcrvc-
zctt kutxtások viszonyhgos értókclésére való alkalmazísuknak korlirtozott iehetósige
képezi. Á scaitségükkcl klpott értókclósck l tudományos kutlrtó munkl külsó, íelszíni
(tclülcti) ruhjdonságát jellcmzi az eredményck tartdmlssir.gánltk mélyrcható clemzósc

és ez orszitg védclmi képcsségéhcz vlló lktiv bozzlijírrulílsok nélkül. Vólcminyünk szc-

rint cz ténylcgcscn cltávoiodást jclcnt a fó íclirdlr mcgolcllrsától, a haritudományi kutlr-

tások ercdmónyei íltel r íegyvcres crók harci crcjérc és hlrckészültségérc. rz cgész

ország védelmi képcsségóre gyakorolt reális h.rtás értékclésétól.

A mísik metodológiei me3kózclités a rudomáoyos kutrtó intézct, a három difíe-
renciáltldás - koncepciooiilis, instrumr:ntáiis ós teclrniológili szintcn létrchozott tudo-
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mányos potencililjJ, v.llrmint ezcn potenciál - bcszl'rmolók, javmlatok, tudomilnyos
clcmzésck sdl. - rcalizílísa végénókclósónck clvén lrhpszik,

A trrrlományos potcnciílLt a tudomlinyos kunróint(,zcr blrzisismcrctci összcssógé-
nek kcll tckintcni, lnrclynek értékclósc lr miniiségi,mcnnyisigi mcgközclités lllpjin cól-
szen!, },íinőségi órtókclóskor ,,legbonyolulrlrbbn.rk lr rudomiroyos tevókcnysér:cc az clsó
három diítcrcnciálrit]is szintcn jcllemző biizis lingvisztikai viltozók fó lingvisztikai ismc-

rctck szcrrrlnrikitjiLttilk l meglrltrl'troz:isll bizonyul". Iizen megközclítésnck vólcmúnl,ünk
szerint az e fó hiirnyossága, hogy az gy.rkorl.rtil.g ncm alkllmlzharó :r hldttrdornínl,i
kutatir.sok, a fegyvcrcs crők hrrckészültsége és az ország védclmi képessigc niivclésével
kapcsohtos [cladatok mcgoklisilroz való hozzájírulásának értékclósére,

A vizsgrilt mcgközelítéseknek a párt, a tudomíny és a technika íejlesztésévcl krp-
csolatos srraté3iai irányvonalirt kell, mindenekelótt rudományosrn kiegészitcni.

Níindcn bizonnyal helyes leone lótrchozni a HN{ központi és ágazati tudományos
kutatóintézeteinek kópviselóiból szenói kollcktívát a katonai tanintézetck és az érdekclt
szeruezctek részvételével és megbízni ezt a kolektivát a hadtudományi kutttások haté-
konysága órtókclósc gyakorlati metodikájínak kidolgozásával a fegyveres eróknéI tblyó
tudományos munka megszervezésekor.

A Hlví rudományos kutatóiozézetciben folyó hadtudomáoyi kutatások sokoldalú-
sága, mélysége és minósége értékelése metodikájáoak lriínya nem teszi lehetóvé annak
megíllapitását, hogy azok mennyiben járulnak hozzá a szovjet lradtudomány aktuális
íeladatainak megoldásához, a kutatísok gyeoge láncszemeinek idóben való feltárásához,
a megfeleló rcndszabályok íoganatosítását azok eró§ítósének (fokozásínak) érdekében,
e lel oem használt terelését a hadtudományi kutatísokra ósszpontosíwa az elsórendű
erófeszítésckct.

Véleményünk szerint alapul az SZKP KB és a Szu, Níinisztertanácsi 1987. szep.
tember jO-i 

"A 
tudományos szervezetek teljcs átíütása az önelszímolásra és az öofinan-

szirozásrl' c. határozatának kell szolgálnia. Azt a HN{ tudományos kutatóintézeteiben
folyó hadtudományi kutatások olyan fófeladatokból eredó értékelése íó kritériumának
kell tekinteni, mint a fegyveres erók, azok harc erejének és harckészültségének gyors-
ütemű továbbíejle§ztise, a h.rdományos múszaki haladás élenjáró módszereinck biztosí-
tása a hadügyben, a ha<itudományi potenciál telies r4ozgósítása, alkotó légkór megte-
remté§e a HNí tudományos kutatóintézeteiben, a hadtudomány és a gyakorlat közötti
kapcsolat erósítése, a kutatások üremének és szinvonalának növelése, a nrdósok lelkiis-
meretes munkájínak biztosítáLsa, a tudomány állandó készenlétének biztosításl, vala-
mint a hldsereg és flotta fejlesztésével kapcsolatos ú| igényeknek teljesitése,

A tudományos intézetek és az egyes rudósok munkájának eredményessége íó kri-
tériumírnak r hadtudomámyi kutatásokkal kapcsolatos - a kiíejlesztctt gyártmányok
lrarci hatékooyságl fóbb mutatóinak növekedósére ítszámitott - kiadások gyors megté-
nilését és az ország védelmi kópességének növekedósét, vagy a szovjet védelmi kltonai
doktrinx kóvctelményeinek megfeleló védelem szinvonala elérésével kapcsolatos köItsé-
gek mcgtakarítását kell tekinteni.

A üdOn.i,qOJ hulatárlL nhollaltí.uigánaA fontos frltltrlér kipui azlk ruitzaki -tttdoná-

ryol biztosílálrl, min' 4IldO,ntiDJOr húatóinr{zet lrldlnrí,ryornídrertani, tudonáltlvrinfor
n,iciós és tecbniiai Pottttciáljafuak /.z isJzesíége.



VóIcrnónyünk szcíinr ir tudomi'Lnyos-mt'l,-lszcrtlni l)otcncil'llt it kut.itlisokblt bcvo
nlndó k:iLlcrck összctí,tclc ós mintisi,qe, metodolóiliai fclvórrczctrsó.qc hlltirrozzlt mcg, r\
mi{lrin kvilil'ikálr tudomlioyos munklttlirsltk (kln.lid,irusok és :r rr,rr.1llnl;iny tloktorli)
nlt.qy rószc aspiranrúrin és vcrsenvpilyirzlr útjlin szcrzi mc3 ltrdonl;inl,cls Ítlkozltrlil
Ezórt ftrnros fillrdlrt l il.rtal rchctsi,.rlcs, ugy:rnlrkkor cli,wó tlrplrsztllt. lrz ilnilló trrLlom:i-
rryos munkiLhoz vonzridó tisztck kivl'rIoglrt:islr ós icIkószírisc rrlinósigónck l növclóse, r\
munkirl lllkltlmlu tutlományos kiLlcrck kivirIo_qllrlisir sc,qithcti lztlk vylkorllrti tcr,ó-

kcnységük crcclményci il.ipjin tiirtanó minósitó§ük, A rurlomirnyos dol.qozók munki-
jl'rt, r kutltlisok terjcdelmit és minósigét, i mc.qtcrt fu(lomiin},os ós gyltkorlrti értikíi
j.vislatokltt vélcményünk szcriot a h;rtókonyság konkrót kritóriumli ós muterói hlrlirrlz-
zák meg. HtrJmúveleti kéniésckkcl kapcsolltos iiledetaik vi,urchejtirsáboz l kurltt]tiszt-
nck e lráboruk tipllsztilatai tlnulmlinyozísl'rban, l lcvóltirri munkliblrn. e gylkorhtr.lk
eredményeire vonatkozó statisztikli ;rdatok gyűjtósében, tillrlllmozirsl'rlllrn, általánositis,
ban ós clemzésében, a szlkórtói kikórdczésekbcn, a korszcnj módszcrttni kutltócszkö,
zök es azok automitizílási cszközci llkrlmlzásában stb. othonosltn kcll nrozogni.r,

Vilunótliiuh :zrittt a ktttttkí,vlk nttlont.inl-nt-lt,ilrtrr,tni pntLltLi.i!j.t l,ni4,t Jaloz"i,l.iluÉ
hgfonurclbll }iLt,la,fu,l knllihd tttllii,ulrcL h Llot:tisliaft aptinuli:,iLi_tl k|ptzi,l: {rtrkL:'!.ti

kxtntár1k baltx'la úry fíir,:ínytibn lüfi!,tlí hOünrrfujlűM .rziifulp.righuk JipLltnbuitLlirLl.
Külön szeretnénk hangsúlyozni, hogy annak gyekorlari mcgvllósitár.iboz a pcrspckrivi,
kus tudományos problémák íelvetósét és azok mccoidisár l hadügy ki;zelebbi és rirvcr
labbi perspektivákban való tovíbbfejlesztése prognosztizílásának figl,clembevételével
kell végrehajrani.

A hadtudományi kuterások hatékonyság:r és sokoldalús;igr növeléséoek hozzá kell
járulnia azok lelolytatirsa mctodológiájirn.rk továbblejleszti,sébez, a megismerés módjxi-
nak korszerűsítéséhez. A hadtudomlinyi kutltlisok mó<ljlinak helyes mcghlrírozásirltoz
és kiválasztásához szúkség van a dillektikus gondolkodás lo.qikájárl, és tudni kcll llk.rl-
mazni a rendszerszcó elemzó§t, továbbá ilaposln kcll ismcrni a kuratási objektumnlk l
csapatok béketevékenysége minden fajtíjin.rk ez elmúlt háborúknlk, x különbözó hxr-
citechnikai és fegl,verfejták lótéri killróbálásának, x ki]lönbözó mércrú, ko.sZcíű lech-
nika a.ikalmazásával lcfolytatandó kísórleti, parlrrcsnoki ós törzsvezetósi gyakorlatoknlk
sajátossfuait.

A ketonai elmélct fejlcszrésébcn cgyre nagyobb jclentósógrc tesznek szert s csapa-
tok (erók) gyakorlatai, mivel napjninkban az elmúlt háborúnak taprszr.rletdt csak mc,g,
íeleló korlátozásokkal lehet íelhasználni. Azonkívül, a fegyvcres hILrc új eszközeinck
megjelenése szüksógessé te§zi, hogy nlgyon óvllosxn közclítsünk a moclcrn hclyi hibo-
ruk trpasztalrtaihoz, azon sajátos viszonyok kijvctkezrébcn, imclyck között azoklt vív,
jik. Ezzel egyútt azonban hrlngsúlyozni kcll, horry a gy,rkorhtok nem rcprodukl'rljírk rcl-
jes mértékben a korszcrű harctcvékcnységckct, különöscn lz olyln i-cgyverek kalmezá-
s.ivrl, rmclyek mig ncm is léreznck,

Legnagyobb eredményt adhttnlk l re:ilis cró és eszközviszony lórrchozísl mcllctti
kótoldali jirtékok, az c|lensi,g leheríisigeinek mlximirlis l'icyclcmbcvétclévcl, tinylcrcs
lrelyzet háttérrel, bármifólc egyszerűsités nólküI. A rudomlroyos-kutlrtó jitókok hlrté-
konyság.inak fcltótcle. progno§ztizilás mitcmlrikai módszercinck és lz ESZG-nck szé-
les körű alkalmazása, Külónös szercpet klp az intuíció, a sz.tkértó-kulitók vélcmónl,ci-
nek összehangoláse, vallmint a mcgfigyclésck crcdménycinck lorrikri inódszcrck stb-
alapján történó feltiolgozása. Az ilycn játókok lblyamán prognosztizl'rlni kcll a lcgyver ós
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,r hlrcilcclrnikl l-e1l<idósének t:ivl.rti tcndcnciiit és l lcgyvcrcs hlrc mixlilit, lc kcll jár,
szlrni a Qyvcrcs hllrc különbi;Zii. köztük lripotctikus cszkijzijkkcl v:tIti mcgvír,ásinlk
vllrozltrlrir, érrókcini kcll lr küIönbijzíi hlrci módok hitikrlnysli{lir és cnnck llrpjlln kcll
kitlolqozni l rudórrratnvoslrn mcgltlltllclzotr jlrvlsllrrokrr új fcayvcrtiljrik létrcliozislirl,
különbirz(j normltivllk kidolgozisárl, l csl1llttok hltrctcvúkcnl,si,.qrc vll(l tclkószitúsúrc
sdl.

Ezcn 1lroblómlr {]yxkorhri m.,!aoklis;'rr.r szükstg vlttt r moclcrn jlitók,moclcllczós
clmélcri kidol{,:ozáslirlL ús lzok dltlljitrr lr nroc|cllczisi llltllrlkrlr vllt'l hclyczósóre, kiililn-
bijzó szintú nroclclickct kidoltozil c,gysi3csitctt llgoritmus nyclvck nlgy rcljcsírmónyű
protrlrm kónl vtírrak t'clhasznílísival lnnlk mindcn íijtlr ESZG-cn történó rellizillisára.

Fellépósc és tlrtllml dllljirn l lrarlrudomirnyi kulatlisok Íolyimxtxi ir probiómák
vizsgált tulxidon§á_$ivitl kipcsolitos infbímíciós <]öntósek kidolgozitslir:r ilinyulil iníor-
miciós osztílyhoz tartozik. Felépitósót illerócn az soklópcsós és magiba íoghlja l orun-
kák clókészitését, tervezését, megszervezését, biztosítását és vógrclrajtásár, azok ercdmé-
ntcinek l ícgyveres erók tcvékenysigóbeo vlló meghonosiri_sát, vlllminl hrtékonysá,
gának értékclósét. Ezcn íolyamat többlépcsóssége jellcmzó többek közótt a lredművé-
§zcitcl, a hidsereg és flotta ópítéssel és t fegyveres harc módjaival kapcsohtos krtonae!
méIeti problémák kutatás:ira is.

A kutaliisvezetók és végrchejtók minden szekaszon áltrlában informirciós, szervc-
zési ós vczcrési elhatározásokrt hozoak, lmelyeknek összetcvói: a kutarási fel.rdatok
mcgszabíse, a munkák tcrvezése és szervezése, l kutlrások irirnyitása, bclcórtve r
műszeki tudományos potenciil ós az rnyagi.technikai b.tzis, rz eImcIcti és alkdmazotr
kuterits metodológiai és mó<lszcrtani apparátusánrk llkdmazását is.

Azonkívűl a múszrkirudom;inyos íorr:rdalom viszonyii között czt e fbllxmJtot
egy sor olyen sajátossalr. fogj1 jellemezni, mint a fudomiLnyos kutrtlisok idejének jobb
khasználísa; rzok auromltizálfui loklinlk növekedései i fudományos elcm erósrldése a
kutatir-s<lk útjíoak kivrilasztásliblLn; a kutetások ercdmónyci mcgbizharósígival szcm-
bcni követclrnényck növclése; ;rz eredntények a hrtclügy gylrkorhiib,ro való megvllós!
tása idcjónek csókkentése.

Ezen sljiross.tgok blrmelyrkcnck figyclmen kivül h.lgyísl egyolc!aIúsrighoz vczct e
tudom,inyo5 kutrrrsb,tn és m.rgíbr rejti a hiblik megjelenósi.nck veszólvót. Ebból követ-
kezik e kutatások tudományos infbrmációs biztositíslinlk a fontossigl.

. 
Áz 

_crcdmények mcgbizhltilságívrl szembeni követelmónyck íokozisa migir utáo
vonja n kutlrások soritn figyelenrbe veeodó ióbb tényczók számlin:rk növckcclóiét, r\z
uróbbi lc,gclsú sorb.tn.l ruJom.rnyos kidolgozások idcjc joblr kih;rsznlilisitvll szcmlleoi
krivetclmcrryckkcl kcrüI ellcntmonJ:isbl, lminck mcgolLl;isa ncm mis, miot az lrrroma-
tiziilrsi tcchoikai cszkijzök szÉles könj rlkelmazása, e mctodológili kut.trl'rsok korszcrű,
sítésc és cnnck ahllján ir munkltlirsak 

"szcllcmi 
tcljcsirókópcssi,gó",nck jelcntiis ni)vc-

lósc, l rutin munkirktól vlló nrcntcsitésc, kollcktiv ós cr:yóni alkoit'l lkriíitiisril, v|l]:tm;nt
l kutltl-tsok credmónycivel hoz.rndó döntósck iníormációs mobilicísl'rrlr való ószti';nzés.

Az utóbbi évckbcn az auromarizálás etyrc mólycbbcn bch.ttol a hldrudtlmjnt.i
kutetlisok íblyamltábl, meghltározvl a rudómányos 

'ku 
retóintézctck technikai potcÁ-

ciálját, íclólclve a tudomány és tcchoika különbözó rokon ágazatait (íiiozófi;it, pizicho-
líltiár, mltcmatikit, számíilstcchnikát, hir.rdó eszközökct, műszlki pszicho-fiiiolilgiát
stb,) az emberi é.telem és a számítástcchnikr leherósigci szerves össickapcsolás.irvli és

to1



m.rximális íelhasználáslrn.rk céljából. Ezt l problómlit az úi tcchnik.ri cszközök kifcjlcsz,
rósének és l kutatók azok alk.rlmlzitsírl való minclcn oldalir íclkószitósónck dialcktikus
egységóbcn kcll mcgoldani.

Az lutomatizirliisi cszkiizöknck m;lqirról órtctóclóen mcgíclclóeknck, hltókonynlk
és üzembiztosnak kcll lcnniük. A kuixtisok kiúnó minósígc bizrositlis;inlk órdckúbcn
cló kclI irl'tnyozni ir tu(l()mllnyos kollcktívirk (c,gycs végrehlrlrók) szükségcs kózikóny,
vekkel v.rló cllirirsát.

A lradtudomínyi kur.tisok íolylmil.r mlgíbl lbglrloly.rn, lz alkorl'rssalösszc ncm
íüggó, dc sok cró ós iclóniíordítíst igénylő munkíkxt, mint pl. il mcgiodulási, közbensó
ós kimcocti aclatok feldolgozáse és reodeikezésre bocslitásl a kutatísok különbözó szl-
krrsz.riban, különbözó számvetések clkószírósc a készletek elosztásával kapcsolatosrn; a

hlrctcvékcnysóg hatékonysigiinak értékelése stb. Az rutomatizálási tcclrnikai eszközök
alkalmazása nélkül ezen munkák terjcdelme álllndóan nó, ami a szükséges rendszer,

szerű kutatások megbontásához vezer.

Az ESZG, mint a htdtudomáoyi kutatások automatizálí5i eszközcioek fó összcte-

vóje gyorsan korszcrűsódik, olyan újakrt fejlesztenek ki és rendszeresitcnek, amelyeket
katonai-elméleti vonatkozásban jobban, miot gyakorlatban képzett kutatók széles körc
alkalmazhat.

A hadtudományi kutatások technikai oldalának automatizálása - az aoyagitechni-
kai és iníormációs biztositás első része. Sokka] perspektivikusabb ós bonyolultabb
annlk második része, a kutatók alkotó munkájának automatizálása,

Áz eIméIet fejlesztése, a tudományos kutatások autometizálási eszközök alkalmazá-

sával való íolytatásával kapcsolatos tapasztalatok fclha]mozása mérvének megíelelóeo
oó a kutatási folyamat szinvona.la a koríbban alkorónak tartott feladatok komponterizá-
lása útján.

A tudományos kutlrtások folytitásához új, nagyteljesitményű számítástechnika lér
rclrozásável korszerűsiteni kell maguknek t kutatóknak a szakmai kiképzését, mely lche-

tóvé teszi a tudományos eredmények rövidebb idó alatt történó megalkotását,

A hadtudomány hetékonysága és mioósége növelésc fontos tényezóje és hrtalékát
képezi a kutatók kollektiv gondolkodásának alkalmazása nagyteljesítményű megoldó
rendszerek bázisán. Az ös§zcsített tapasztalatnak, a közös tevékenységnek a különbözó
szakemberek különfélc ismereteinek, intcllektuális (szellemi) integrációjínak mcg kell
tercmtcnie a hadtudom;íoyi problémík mcgoldása hatékonyságe ós minósége növelésé-
nek új perspektiváit.

A hadtudományi kutrtásokban az egyoldelúság mcg ncm engedésénck céljábóI
tchát a fó tudományos erókct az összes újonnan lclmcrüló fundlmcnrlrlis és alkalmazott
problémák mélyreható komplex feldolgozására és elemzésére kell irirnyítani .r sz,ljct
katonai doktrinl ós a doktrina védclmi tendcnciája követelményeinek ficyelembevétclé-
vcl. A kutatásokat alá kcll rendcloi a valószínű ellcnség katonai kószülódósévcl szcm-

beni hrrtásos cllcntcvókcnysigóock, az cllensi3 új konccpció|l kcresésúnck, ós azt l kor-
szerú tudomitnyos módszerek teljcs anenáljának Íelhasznirlásírval kell folytatni.


