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"A szárazföldi csapatok felszerelésére állan
dóan ujfajta harci és szaktechnika érkezik, 
amelyek korszerü eszközöket és kiszolgálást 
követelnek. Minden nap növekszik a csapatok 
harcképessége, következéskéV,pen a hadtáppal 
szembeni követelmények is nönek a csapatok 
biztositása terén''/: Golusk6 :/ 

Egy szocialista állam hadseregének mindenolda
lu fejlesztése objektiv és állandó folyamat, tendenciáit 
és tartalmát tekintve nem azonos a militarista országok 
fegyverkezési törekvéseivel, hanem a szocializmus, illetve 
a kommunizmus épitése folyamatá.~ak szerves részét képezi, 
annak törvényeihez alkalmazkodik .• Ezért a hadseregfejlesz
tés a szocializmus, vagy a kommunizmus épitésének idősza
kában arányban áll az egész népgazdaság tei'Vszerü fejlesz
tésével, a dolgozó .tömegek életszinvonalának állandó és 
folyamatos emelésével, proletár internacionalista köve
telményekkel. 

A hadseregfejlesztés országainkban objektiv 
folyamat, mert az egymással szemben .álló két tábornak a. 

lenini békés egymás mellett élés elvén alapuló viszonylag 
tartós együttlétezése, az egyes országokban a szocialista 
vivmányok megvédése csak erös, a világszinvonalhoz mérten 
korszerU fegyveres erőkkel lehetséges. 

A fegyveres erö.k fej lesz tése állandó és meg
szaki tás nélküli folyamat, különösen a tudományos - tech
nikai forradalom és az ezzel párhuzamosan kibontakozó had
Ugyi forradalom időszakában, mert a fejlődésre ható egyes 
tényezők változása oly gyors, h.0gy azok követése csak fo
lyamatossággal biztositható. Lenin irja: " egy komoly há
borura való fokozott ütemü katonai felkészülés nem szalma
láng szerü fellángolást, nem nagy hangu kijelentéseket, 
nem harci jelszavakat, hanem huzamos idejü, f~szitett, 
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kitartó és !egyelmezett tömegméretü munkát igényel"./111/ 

Ezt a törvényszerüséget a Varsói Szerződés 
tegállamaina_k pártjai, az államok leg!els6bb honvédelmi 
vezetése helyesen ismerték fel. Hazánkban, különösen 
az utóbbi lo évben a Párt VII., VIII. :é~ IX. kongresz
szusának iránymutatása alapján volt rendkivül tudatos, 
nagyarányu éa szemmel látható a fejlődés, elsősorban az 
egyes haderőnemek kialaki tása, illetve a .hadi technikai 
fejlesztés vonatlcozásában. 

Az 1970-71-ben lezárt szakasz eredményeit 
pártunk x. kongresszusa a következőképpen foglalta összes 
"A szárazföldi hadosztályok tUzereje kétszeresére, s 
csapatok ütőereje és manőverező képessé.ge - harckocsik 
és egyéb harcjármüvek rendszerbe állitáaával - jétszere
aére növekedett." /121/ 

A fejlesztés a hetvenes években, a hadügyi 
forradalom harmadik szakaszában, tartalmában és ütemé

ben is más, mint a hagyományos hadsereg fejlesztés volt. 
''Napjainkban a hadmüvészet az atomfegyverek rendszeresi
tésének korszakát, az uj hadviselési módok, az uj csa
patozervezési formák és a fegyveres erők uj szervezési 
módjai keresésének a korszakát éli", /:'?):/ 

Ez a fejlődés nem lehet spontán, egyik alap
vető összetevője a hadtudomány, mely a csapatok harcké-

l. = Lenin; e vonatkozásban s ''Vojennaja Müszl" 1972.I.sz. 
vezércikkében idézik, melyben a szerzők a szovjet ha
za védelmi ereje fejlesztésének alaptendenciájával 
foglalkoznak. Lenini összes Müvei. 42. kötet, 1:;o.old. 
/1oroszul1/ · 

2. = A MSZMP KB előzetes jelentése a x. kongresszus kül
dötteihez. Kossuth 1970. 41. old. 

:;. Q Szokolovszkij1 Hadászat; Zrinyi. 1964, '?)26. old. 
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szül tsége fenntartásának döntö tényezőjévé vált, "A je
lenlegi viszonyok között, mint még korábban sohasem, 
elengedhetetlenül szükségesek a tudományos számvetések, 
indoklások és következtetések, a tudományos előrejelzés 
nagy és kis ügyekben, békében és háboruban egyaránt, 
A hadtudománynak, a hadügy elméletének meg kell előz
nie a csapatok gyakorlatát, előre kell látni a hadmüvé
ezet fejlődésének lehetséges utjait., ," /141/ 

Kuta_tási témám feldolgozása során - fenti 
szempontokból kiindulva - arra törekedtem, hogy az szerve
sen illeszkedjen a Magyar Néphadsereg részére kidolgo
zott középtávu és távlati dokumentumokhoz, A Magyar Nép
hadsereg Távlati Kutatási Terve és a Magyar Néphadsereg 
Hadtápfőnökség Távlati Kutatási Terve egyaránt tartal
mazza az általam választott témát magábafoglaló, vagy 
ahboz szorosan kapcsolódó területet, 

A MN kutatási föirányon belül az A/2-es ta
nulmány a különböző szervezeti strukturák 
változásait meghatározó tendenciákkal foglal
kozik, azzal.a feladattal, hogy "Előre je
lezze a befolyásoló tényezők várható alakulá
sát", valamint, hogy alapot adjon a "• .. szer
vezeti struktura megfelelő átalakitásáboz", 

A MNHF-ség terve a kutatási célt ugy hatá
rozza meg, hogy "A MN hedtápbiztositását 
meghatározó tényezők elemzése utján feltár
ni a fejlődés tendenciáit, ••• a hadtápbiz
tositás rendszerének szervezeti tagozódása 
és a hadtáp vezetés strukturájának alakulásá
ban". Ennek megfelelően az ·A/8-2, témaköri 
"A hadté.pbiztosi tás szervezeti strukturáját 
meghatározó fejlődési tendenciák feltárása", 

4, ~ Minden lehető eszközzel növelnünk kell a Szovjet 
Fegyveres E:rők felkészültségét. /:Kéziratos fordi
tás a Vojennaja Müszl 1971/1, számából, 13, old, 



- 8 -

Munkám megkezdésekor igyekeztem kapcsolódni 
ahhoz sz elméleti alaphoz, mely összefoglalta s Magyar 
Néphsdoereg és ezen belül a szárazföldi csapatok had
tápbiztositásánsk korszerüsitési területeit és melyet 
I/4. téma cimen ismerünk. Ez az anyag az általam válasz
tott tárgyat "az egységes ellátó szervezetek létrehozá
sa" meghatározással teszi idöszerüvé. 

Mindezek a) ,ipján a következő alapvető célo
kat tliztem magam elé1 

- tendenciák és tényezők feltárása utján 
olyan ellátó szervezetek kialakitása, melyek a korsza
rü baro és bsdszintér támasztotta követelményeknek job
ban megfelelnek, müködésük beilleszthető az anyagi biz
tositás általános rendszerébe1 

- tudományos igényü következtetésként vi
szonylag stabil szervezeti alapelvek megfogalmazása a fo
lyamatos, állandó korszerüsités és továbbfejlesztés bázi
sául1 

- a cimben foglalt szervezetek müködési és 
vezetési elveinek összefoglalásával elméleti alapot ad
ni személyi "állományuk felkészit.éséhez. 

A kérdések konkrét és határozott megközeli
tése, a célirányosaég érdekében a kutatás terjedelmét 
és irányát be kellett batárolnom. 

Ezértz 

- Az egyes kérdéseket csak a szárazföldi 
csapatok hadtápbiztositáai rendszerén belül_, csapat
hadtáp vonatkozásban tárgyaltam, mert véleményem szerint 
a szárazföldi csapatok átszervezésének helyzete és előre-
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haladott volta elsősorban ezt követeli. A hadműveleti 
hadtáp tagozatokon a merőben uj szervezetek a megvaló
sulún utjiin varmak, azokkal más kutatók foglalkoznak. 

- Feladatomnak csupán az anyagi biztositáa 
folyamatában tevékenykedő szervezetek vizsgálatát 
tekintettem, miután az egészségügyi, technikai csapa
tok szervezeti korszerüsitése részben befejezett, rész
ben az adott ágazat sr.akembereinek kutatási területét 

képezi, 

- Szándékosan kerültem az anyagi biztosi
tás általénos rendszerének vizsgálatát, a készletképzés 
általános és konkrét, de érvényben lévő követelményeinek 
birálatát, Az adott alapelvekből kiindulva kizárólag az 
anyagi biztoaitást végrehajtó kötelékek szervezeti, mü
ködési és vezetési elveit vizsgáltam, azonban olyan ösz
szefüggésben, hogy az általam következtetésként kimon
dott alapelvek az anyagi biztositás rendszerének bizo
nyos korrekciója esetén is alkalmazhatóak legyenek. 

- Szándékosan nem foglalkoztam az őrzés
védelem részletkérdéseivel, eljárásaival. Erre az elha
tározásra több ok késztetett: 

a./ az őrzés-védelem a hadtápbiztositás 
alapvető eleme, de nem a szervezet müködésének, hanem 
a müködés feltételeinek problematikájához tartozik; 

b./ az őrzés-védelem megszervezésére és 
• eljárásaira specifikus tényezők hatnak, ezek vizsgálata 

elterelt volna a téma fővonalába eső kérdésektől; 

-
c./ a kérdés kidolgozása nagy terjedelmet 
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igényel és véleményew szerint sajátos, önálló kutatási 
témát képez. 

Bnnek ellenére az anyagi biztositásra hiva
tott egysé[;e:, ós alegységek szervezetét és müködését meg
hat/irozó és befolyúsoló tényezők között kénytelen voltam 
az örzés-védelein követelmenyeit vizsgálni. llyen értelem
ben tehát e kérdések a disszertáció tárgyalási részében 
nóhány helyen szerepelnek. 

Alapelvnek tekintettem, hogy a Magyar Nép
hadsereg általános fejlesztési elgondolása nem elszi
getelten, hanem az egyesitett Fegyveres Erők általános 
koncepciójába illeszkedve valósul meg. Ez nem csak elvi, 
hanem gyakorlati tényező is, "abból kiindulva, hogy a 
szárazföldi csapataink a Varsói Szerződés Egyesitett Fegy
veres Erői első hadászati lépcsőjébe tartoznak és előrelát
hatólag több nemzetiségü front állományába kerülne': alkal
mazásra" /1 5. :/ 

5. -- A sz:'1.razföldi csnµ.<itok hadt,-,pbiztfJsit,·1si rendsze
rének korszerusi t,,se. MN HD<ltudom, ay i Intézet 
1971. 'I. old. 




