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Az MH ATFCSF-ség és alárendeltjei jogelődeinél az elmúlt évtized-
ben haryományosan jó színvonalo n, " áIlami feladat-oientáltan", megfe-
lelő szellemi, személyi, szervezeti és intézeti kapacitrással folyt, a tudo-
mányos munka. Az elmúlt három évben az anyagltechnikai szakterüle-
ten végzett tudományos munka tervezését, szeNezését és irányítását, a
kutatások és fejlesztések végrehajtását, a szakirodalmi információellá-
tást, a szakértói tevékenységet, valamint a tudományos képzest, -tovább-
képzést az MH tu{ományos életének egészében jelenlévő tendenciák,
sajátosságok, eredmények és problémák jellemezték. A szewezeti vál-
tozások következtében meg§zűntek az önálló tudományos tanácsok, el-
vesztettük a független tudományszervezői helyeket, csökkentek az anya-
gi, haditechnikai és katonaorvosi tudományos kutatásokra és fejleszté-
sekre fordítható keretek, átalakult a szakirodalmi információszolgáltatás
rendje, korlátozottabbak lettek a hasznosítás, a publikálás lehetőségei.
(Hadtápbiztosítás c. folyóirat "kimtllósa", szakági orgánumok /időleges
vary végleges/ rnegszúnése, he$i tudományos könyvtárak felszámolása
stb.) A tudományos életben meglévő általános folyamatokat, nehézsége-
ket, bizonytalanságökat fe|erósítették a §zakterületen lezajló szewezeti
változások, a hadtáp és a fe§/verzetitechnikai szervezetek összevonása,
az anyagi-technikai integráció fo$atása. Ezért az elmúlt idószakban a
feladatunk az volt, hogl tudományos területen is elméletileg és §zerve-
zetileg egységes rendszerbe " renlezzük" az anyagi-technikai biztosítá§
különböző szakterületein folyó kutatásokat, fejlesztéseket, kialakítsuk a
tudományos munka irányításának központosított rendjét, megteremtsiik

l Dobó Péteí vezérónaBy, az MH ATFcsF-§é8, Tudományos Tanác§ának elíöke, dí.szene§ zol-
tán ezíedes, a Tudomáíyo§ Tanác§ u8}ry€zetó élnóke.
* A cikt'A tudományos munka helyzete é§ feladatai a Magyar Honvéd§égben" c. 1993. §zép-
temberi MH tudományos konferencián elhan8zott elóadá§ írásos, szerke§ Aettyállo?Ála.
l.A szüzók kö§zönetet mondanak mindazoí ko étákíak, ákik hozájárultak az elóadá§ anya-
8ának ö§§zeálütásához.
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a koordinált információs szolgáltatás alapjait, kidolgozzuk a hadtudo_
mány részét képeó anyagi-technikai bizto§ííá§ elmél€tének (ATB-el-
méletnek) integrálti alapjait.

ATB_elmélet mint a hadtudom ány része

Az elmúlt években szakterületünkön olyan lényeges és alapvető
szervezeti és működési változrások történtek, amelyeknek szülrségszerű-
en le kel| képeződni a katonai elméletben. Az anyagi- technikai bizto§ítás
területén végzett tudományos munka szellemi "hozadékát" ATB-elmé-
letnek (a jövóben katonai logisztikának) nevezzük, amelyet a hadtudo-
mány szúkebb magjának, a katonai elméletnek a részeként fogiuk íel. Ez
a fajta interpretáció eryébként a Jomini-féle felfogás napjainkra történő
alkalmazása, következetes helyreállítása.Z

Tudományterületünk új elnevezését azért is szükséges hangsúIyozni,
mert a korábbi hadtudománf struktúra "hadtráp és hadigazdaság elmé_
Ieten elnevezéssel foglalta össze a harc, hadművelet nrnögöttesn biztosí-
tásának - az ellátásnak, szállításnak, üzembentartásnak, gyóryításnak -
feladatait. Bár az elmúlt időszakban történtek törekvések a nemzeti had_
tudományi felfográs kialakítására, még számos sz€rző tudomán}teniletúnk
vonatkozásában a régí módon fogia fel a"haü aúomónyokat" , E teklntet-
ben történt eg]fajta szemléleti áttörés a Ma§IarHadtudományi Társaság
7992. a"A hadnd,omóny hazai értelrnezéséről" c. konferenciája óta, de
ez még nem általános, szakmai körökön kívül nem elterjedt.

Az ATB-elmélet a fegyreres erők béke és háborús fenntartásának,
működésének és fejlesztésének ellátási-üzembentartási problémáival
foglalkozik, s a tudomány elméletével, eszközeivel, módszereivel segíti,
támogatja a biztosítási feladatok hatékony megszervezését és végrehaj-
tását.

2 AH. Jomioi a §traté8ia é§ harcá§zat mellett a logi§ziMt i§ a hadtudoínáíy önáüó íé§zének tekin-
tetto. vö. Inteííationa| Military .íd DefeDce Encyclopedia. vo!.3, Bra§seyl In. wa§hington
t993.óp.
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Az ATB-elmélet a katonai elméletet (katonai biztonság-elméletet,
hadművészetet, a katonai vezetés elméletét) támogatja, szolgálja ki, de
nerncsak a feryveres harc, hadműveszet törvényszerűégeit, elveit és for-
rásait veszi firyelembe, hanem a gazdasághoz, az iparhoz, a közlekedéshez,

az egészségüryhö z v alamnt az ezekkelfoglalkozó tudományokhoz, tudo-
mányágazátokhoz és gyakorlathoz is kapcsolódik. Az ATB-elmélet tehát
az interdiszciplináris tudományágazatokon, a segédtudományain keresz-

tül ezer szállal kapcsolódik a ciül tudományossághoz, és a hadsereg anya,

gi-technikai biztosítása érdekében felhasználja a polgári tudományok, ku_

iatások, fejle,sztések eredményeit, és eg^ittal a hadsereg, hadügy problé-
máin keresztül megtermékenyítőleg hat a gazdasági, műszaki és orvostu-
dományokra, bőűti vixgálati körüket, szemléletüket, módszertani-kuta-
tási apparátusokat.

Az ATB-elméletnek helyét, szerepét, segédtudományaihoz való kap-

csolódását, a katonai elmélet és civil tudományosság közötti transz-

missziós funkcióját a hármas koncentrikus kör modelljével (1.sz. mel-
léklet) ábrázo|tuk, ahol a belső körben a katonai elmélet, a középső kör_

ben az interdiszciplináris tudományterületek, a harmadik körben pedig
a polgári tudományágazatok foglalnak helyet.

Az ATB-elméletnek - mint minden tudományterületnek - elméleti
és grakorlati funkciójavan. Elméleti funkcíója az, hogy konzisztens mó-
don kidolgozza a tudományterületnek belsó rendszerét, megfogalmazza
belső tórvénpzerűségeit, elveit, kimunkálja egységes elméletét és szak-
mai nyelvezetét, Ennek a tevékenységi körnek lesz majd a feladata az,

hogy a szükéges szertezeti, múködési és vezetési változásokkal össz-

hangban az ATB-elméletet katonai logisáikai elmél€tté fejles§ze, az eh-
hez szükséges "ru dományismeret-bővttést" végíehajtsa. Gyakorlati funk-
ciója a hadsereg-átalakítás teendőiből, az anyagi-technikai szakterület
előtt álló feladatokból következik. Minden időszak rendelkezik olyan ka-
tonai és szakmai feladatokkal, amelyek végrehajtásának elméleti meg-

alapozását, tudományos-módszertani segítáét a tudománynak kell vég_

rehajtani.
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A fudományos munka iránltásának új rendje

A tudományos tevékenység teljesítménye, szervezettsége, eredmé-
nyessége nagymértékben fűgg az irányítrás-vézetés rendjétől,i sziikséges
eryüttmúködési feladatok végrehajtásától.

Az MH ATFCSF-ség Tudományos Tanácsát ez év elején szeweztük
iljjal ava! a cellal, hogl fogja össze, koordináIja és irárryitsa az anyagi-
technikai szakterületet érintő tudományos munkát, a kutatási-fejlesitési
feladatokat, az elért eredmények értékesítését és ha§znosítását. A tudo-
mányos tanács a főcsoportfőnökség vezetésének segítő, döntéselőkészí-
tő, koordináló és értékelő testülete. Átszervezáénél, műkódésének új
alapokra,lrelyezésénél a hatékonyságot, a szervezési képességet és ai
eryüttműködési hajlandóságot preferáltuk.

_ _ __A 
fócsoportfőnökség tudornányos tanácsa (2.v.metléklet) je|enleg

11 fős, személl összetételénél fogva képes arra, hory összefogja áz anyai
gi-technikai vezetőszerveket, a szolgálati alárendelieket, a siakmai ilá-
rendelt §zervezeteket, a kutatóintézeteket, valamint az anyagi-technikai
szaktanszékeket, A tanács személyi összetételét n€les vózeiői mag jel-
lemzi.

. _ A íócsoportfőnökség katonai vezetői beosztásuknak megfelelóen
irányítják az egyes területek tudományos munkáját összefogó tigozatok,
y|kciók es bizottságok munkáját. Az anyagi biziosítás elláús, gázdálko-
dáselméleti és gyakorlati problémáival a hadtáp, valamint a hadigazda-
sági tlgozat foglalkozik az MH HCSF és az MH HGCSF vezetésével. A
technikai bizto§ítás feladatait a haditechnikai tagozat rnűveli az MH
HTCS.F irányításával. Az MH Egészségügyi Szolgálatfőnök szakmai
munkáját ö_nálló, az anyagitechnikai tudományos taiáccsal együttműkö-
désben lévó, deszuverén módonműködő Egészségügi Tudofrányos Ta-
nÁcs segíti. A közlekedes és szállítás feladatainabmégoldása, valámint a
civi| logisztikai ágazatok eredményeinek adaptálása áIogiszti}ai szekció
feladata, amelyet az MH KSZF vezet. Y alamennf tagóza! szekció, ta-
nác.s íömörítí az adott szalderület színe-javót: főnökakőt, tudományoi in-
tézetek igaz$atóit, tudományos fokozattal rendelkező szakembéreket,
szaktanszékvezetőket, alárendelt szakmai szervezetek parancsnokait,
eryüttmúködó külső (társ-) intézetek munkatársait.
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Az elmélet és a gyakorlat erységét, a ryakorlati tapasztalatok feldo|-
gozásának, szintetizálásának irányítását a seregte§tek anyagi-technikai
főnökök biztosítják, akik a seregtestek tudományos bizottságait és az
anyagi-technikai biztosítás gyakorlatát reprezentálják.

A tanintézeteket a ZMKA Anyagi-Technikai (Logisztikai) Fakultá-
sának parancsnoka képviseli, aki koordinálja valamennf (nemcsak az
akadémiai) szaktanszék tudományos munkáját, biztosítja az elérí ered-
mények oktatásba való beütelét, szervezi, irányítja (képviseli) a tudo-
mányos képzés, -továbbképzés feladatait anyagi-technikai szakterületen.

A tudományos tanács negyedik magiát a haditechnikai kutatás és
fejlesztés, valamint a katonaorvosi kutatások felelós személyei képezik.
Az MH haditechnikai f€jle§zté§i főnök - beosztrásából fakadóan - a mű-
szaki tudományos tevékenység irá nyítá§átvégzi, míEa katonaorvosi alap-
és alkalmazott kutatá§ok koordinálását az MH katonaorvosi kutató
Központ igazgatója hajtja végre. E két felelős kutatási vezető tudo-
mányos tanácsba tőrténő "beemelésével" megszúntettük a tudományos
munka irányításában korábban tapasztalt kettősséget (tudniillik az álta-
lános ATB-kutatások és a speciális szakkutatiások /műzaki, orvosV dua-
lizmusát), és a szolgálati jog- és hatáskör csorbítása nélkül éppen a Tu-
dományos Tanácson belűli munkavégzés nyilvánosságával, személyi
ös§zetételével, vezetési"erejével' - jaűtottuk a kutatás-fejlesztés koordi-
nációját, a feltételek biztosítását, az eredmények szélesebb körű haszno-
sítását.

Az anyagi+echnikai fócsoportfőnókség jelentós fűggetlen tudo-
mányos kapacitással rendelkezik, és három önálló tudományos intézet
tartozik alárendeltségébe.

AHadiíechnikai Intézet (HTI) az MH-nál folyó központi haditech-
nikai kutatás és fejlesztés irányító szervezete, amely 130 fős (mérnök,
technikus, szakmunkás) kutatóapparátussal rendelkezik. 1993. éü K+F
költségvetése 485 M Ft, melyből 231 M Ft-ot a központi költségvetés
finanszíroz, 174 M Frot pályázatokűtján azaMFB+ől nyert el, 80 M Ft
pedig a feryvernemi beszerzési keretből áll rendelkezésére. Az intézet
15 központi műszaki-fejlesztési feladaton és 56 témán dolgozik jelenleg.

A Katonaorvosi Kutató Központ (KOKK) rendeltetése olyan alap-
és alkalmazott kutatások vegzése a katonaorvostan és a katasztrófaor-
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vo§tan teíületén, amelyek elősegítik a külónféle ártalmak okozta kóros
elváltozások lefolyásának megértését, korai diagnosztizálását és haté-
kony gyógykezelését. A KOKK fontos feIadatot lát el a tudo_
mányszervezés és a tudományos eredmények publikálása területén. Az
intézet 20 ft5s (kutató, asszisztoncia) állománnyal rendelkezik és kutatási
feladatokra 8,3 M Ft-ot költhet ebb en az évben.

A Repülőonosi Kuíató Intézet (ROVKI) feladata az MH hajózó,
ejtőernyős - repülésirányító állományána( repülő főiskolai hallgatóknak
rendszeres orvosi alkalmasságvixgálata, gyógyító-megelőzó ellátásának
szakmai irányítása, az ezz,elkapcsolatos tudományos kutató munka vég-
zése.A kutatóhely főállású kutatói státuszokkal nem rendelkezik, az ott
dolgozó owosi állomány munkájából eredően foglalkozik kutatási fel-
adatokkal,Az intézet kutatásra elkülönített, önálló költségvetési el-
őirányzattal nem rende}kezik, kutatási feladatait az alapműködésre biz-
tosított pénzkeretekból kell fedeznie.

Az önálló kutatóintézeteken kívül valamennyi szolgálatfőnökség
(általában az ellátóközpontok és alárendelt intézetek állományában)
rendelkezik fejlesztési osztályokkal, alosztályokkal, részlegekkel.

Az MH ATFCSF-ség tudományos tanácsa tevékenységét különbözó
rnűködési formákon keresztül valósítja meg. A tanác,s a szervezési fel-
adatait munkaértekezleteken hajtja végre, tudományos témák megvita-
tására plenáris (kibővített) üléseken kerül sor. A tagozatok, szekciók,
bizottságok munkájukat üléseken végzik, önállóan vagy együttműködés-
ben különféle tudományos rendezvényeket (konferenciákat, bemutató-
kat stb") szerveznek. A tudományos munka ellenőrzése beszámoltatáso-
kon, írásos jelentéseken keresztül vaiósul meg.

Az anyagi+echnikai tudományos munka irányítrásának fontos része
a tudományos egyűttműködés szervezése és fenntartása más tudo-
mányos szervezetekkel. A főcsoportfőnókség tudományos tanácsának
tartalma§ munkakapcsolata van a I{VK Tudományos Munkaszervezési
Osztállyal, a Ma5rar Hadtudományi Társaságvezetésével, a katonai tan-
intézetek vezetó oktatóival és a seregtestek parancsno}ságaival.
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A tudományos munka főbb eredményei és tapasztalat i

Az anyagi-technikai szakterületen végzett tudományos munka szer-

.,ezetús Átioae"i keretei napjainkra kiáIakultak, a tudományos tevé-

tenyseg vegzése jogilag szabáyozott3, a szükséges személyi, tárgyi és

pén2ti§ri feltételek alapvetően biztosítottak.

Az integrált kutatási tevékenységek, erőfeszítések az MH fő felada-

tuiout t"tl"iiteret, végrehajtását, a problémák megoldásait szolgálják,

§zolgatatíőnOksegeinli, szewezeteini meghatározó szerepet vállaltak a

honvédség hosszi táv,í haditechnikai korszerűsítése koncepciójának
t útgo"áatun, a teíületvédelmi és honvédelmi csapatok felállítása

anvap'i-technikai feltételrendszerének kimunkálásában, a hadsereg költ-

sqta-tarékos gazdálkodásának megvaló§ításában, az_alapvetó szabály-

zói íSzáraztoűi Gapatok Harcszabályzata, Hadműveleti Utasítás, Szol-

gálaii Szabályzat slb:) ludományos megalapozásában,_A_harcászati sza-

6ályzat kidoigozásával párhuzámosan elvégeztük a Háborús Anyagi-

teJnnl*ai Szittutasítás kidolgozrás át, amely az anyagi-technikai biztosí-

tás feladatait szabályozza harcban, hadműveletben,

Az anyagi biztosítás területén tevókenységünk a gazdálkodás javí-

t6sára, az áilrőmi szabálynk(örvények, rendeletek) szakági adaptáció-

iára. úiellátási eszközökés anyagok kifejlesztésére, rendszerbe állítására,

á szatíitasi feladatok költséghatékony racionalizálására irányultak, Az
anyagi eszköz-fejlesztés vonátkozásában hadtáp teíületen jelentős ered-

méni az űj egyéÁi zárolt élelmiszer, az új társasági ruha, a 90 M hadiru-

U,azát, a Si tígyakorlóruházat, a fekete színű harckocsi ruházat, valamint

uriru-r-zo=WAOmotorolaj,EKT-90ha jtóműola j,FRIK0-35f aryálló

hűtőfolyadék kifejlesztése, teahnikai területen pedig új vegyivédelmi esz-

közök, anyagok, lavító és konzerváló anyagok kikísérletezése, illetve
rendszerbé álítá;a. Különbözó katonai szállítási rendszerek költség-

elemzése, takarékos§ágot szolgáló intézkedések bevezetése_ (pl, szállí-
tások átterelése polgári ágazatókra) szintén jelentős hozadékkal járó te-

vékenpéget jelentenek.

3 Lá§d azMllPK 56/l992. (HK22), aHVKF 126lI99LW22\ésa]L40/|992 W íl1993\,

továbbá az MH ATFcsF 57 l |993 szj,í|Ié"kedéseit,
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Az anyagi biztosítás rendszere háborús működesi tapasztalatainak
elemzésére kutatói csoportot működtettünk azez éü paráncsnoki törx-
vezetési gyakorlaton. . Különösen hasznos tapasztalaiokat szereztünk a
vasúti kirakó és tároló állomások működéséról, valamint a szétbontako-
zás anyagi szükségleteit, ellátási feladatait szolgáló s zrrvezési - vezetési
eljárásokól, módszerekől, megoldásokól.

A haditechnikai kutatási és fejlesztési feladatok nehéz körülmé-
n,yek között folyrak, hiszen a hazai K+F és ryártó bázisok szétestek,
átalakultak, megszünte\ a nemzeti védelmi ipai válságban van, ajogbely-
zet még tisztázatlan, a K+F források jelentósen besi,nnitter, ,rij rórrai_
lehetóségek pedig még nem alakultak ki. A haditechnikai KtF a had-
§er€íejle§zté§ mű§zaki részét jelenti megel6zó kutatással, feladatait
mindenkor a katonai felsővezetés által jóváhagott fejlesztési tervek ha-
tározzák meg. A haditechnikai K+F-t hazai bázison,'hazai szellemi po-
tenciál felhasználásával, hazai licenc alapján vas/ nemzetközi koopórrá-
cióban (pl. kisméretű, többélú, pilótanélküli repülőgép_komplexum fej-
lesztése cseh-magyar kooperációban) haj tj uk végre. Á Éutatrás-módszerót
a jóváha5,ott K+F tervekben szerepló, erységei kutatáslfejlesztési me-
todika alapján megtervezett témafázisok végrehajtása, illeWe megvaló-
sításának szervezése jelenti,

Az MH haditechnikai K*F tevékenysége napjainkban magában
foglalja:

. a.) A haditechnikai múszaki fejlesztés prognózisterveinek (hosszú,
közep- és rövid távú tervek) kidolgozását.

b.) A haditechnikai K+F-el kapcsolatos nemzetközi eryüttműkö-
dési tevékenpég tervezé§ét, szervezését, irányítását és elleózését.

c.) I1j haditechnikai eszközik és hadfelszerelési anyagok rend-
szeresítési bizottsági üléseinek előkészítését és végrehajtrását.-

d.) A rendszerbeállítás tervezését , szerlezését ésvégrehajtását.

. _. e) Az eglségesítés (kompatibilitás), a szabványosítás, a csapatpró-
bák (saját vagy nemzetközi kooperáció6an történt iejlesziés e".ien; es
a csapatvizsgálatok (külföldi beszerzési eszköztjk alkalmazásba vétele_
kor) végrehajtrásának irányítását.
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f.) Haditechnika-elmélet fejlesztését, haditechnikai szakirodalmi
információszolgáltatás szervezését.

A nehéz körülmények ellenére a haditechnikai kutatás és fejlesztés
eredményesen folyt. Hazai bázison, hazai szellemi kapacitás felhasználá-
sával több feJlesztési feladat befejeződ ött (3.sz.melléHer). Szeretnénk
megemlíteni például az Árpád automatizált tűzvetési rendszert, az auto-
matizált repüléstervező rendszert, a GVJ-1 veryijelző műszert, vagy a

kisméretú kézi- és fegyvergránát-családot. Hazai bázison, licenc (know_
how) alapján ryártáselőkészítés alatt van a korszerű gázá|arc és védőtl-
hafelszerelés. Nemzetközi kooperációban elókészítá alattvan a maryar-
olasz-cseh kooperációs fejlesztésű kisméretű, többcélú, pilotanélküli re-
pülógép-kompiexum. Eryüttműködési lehetóségek feltérképezése van
folyamatban magyarJenglel és magyar-román üszonylatban. Több nem-
zetközi vállalat érdeklődik hazai K+F-ben és gyártásban való résnlétel-
ről.

A haditechnikai K+F mellett jelentős szervezési, technológiai és
üzembentartási feladatokat oldott meg a haditechnikai szolgálat. Kidol-
goztuk az MH feg5ruerzettechnikai eszközeinek váltását megalapoó
döntáelőkészítő tanulmányokat, végrehajtottuk az MH rakétatechnikai
(Iégvédelmi, páncéltörő, repülőgép-fedélzeti) eszközeinek üzemben-
tarthatóságának tudományos üzsgálatát, fejlesztés alatt van a repülőgép-

, műszaki szolgálatnál az idegei tárgy (hajtórnűbe történő) beszívásának
detektálása c. téma, folyamatban van,a haditechnikai eszközök hosszú
időtartamú tárólásba helyezésével kapcsolatos kísérleti munka| Mind-
ezen - és más, ki sebb volumenű - feladatok hozzájárultak az üzemeltetés
és üzembentartás feladatainak végrehajtásához, a haditechnikai es2kö-
zök hadrafoghatóságának biztosításához.

Az egészségügyi biztositr{s területén végzett tudorriányos tevékeny-
ség (4.sz. melléHet) egyrészt az egészségügyi szolgálat tevékenységének
korszerűsítését, másrészt a katonaorvostudománf kutatásgk végrehaj-
tását szolgálta. Tanulmány kévü|t a szolgálat béke- és háborús felada-
tairól, a szolgálat csapat- és központi tagozatainak helyzetéről. Vizsgálat
alatt van a szolgálat békeirányítási, vezetési rendje egy modern, nemzet-
közi tapasztalatokat fethasználó új irányítási rendszer kidolgozása érde-
kében.
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A katonaorvosi alapkutatiások a sugárbetegség kifejlődésének és le-
folyásának jobb megismerését, a diagnosztikus és kezelési"taktika" kor-
szerűsítését, a su§árártalmak ryógyításának hatékonyabbá válását szol-
gálják. Tervezznk az ország és Közép-Kelet-Európa legkorszerűbb im-
munológiai laboratóriumának létrehozrását.

Az alkalmazott (klinikai) tudományos munka új technikai eszközok,
diagnosztikai és §/ógyító eljárások bevezetését, az eredmények tudo-
mányos feldoIgozátsát szolgálja. A sebészeti klinikai ágazat tudományos
munkájának eredményeképpen a KHK és Győri Honvédkórház idegse-
bészeti osztálya ún. spinális (gerincellátási) centrumokká váltak, égési
o§ztályaink (KHI( Győr, Pécs) hazai égési centrumok lettek, a baleseti
osztályok ré§zt vesznek a baleseti ügyeleti rendszerben. Abelgyóryászati
típusú osztályok munkája a szív- és érrendszeri betegségek megelőzését,
az idült mozgásszervi betegségek hatékonyabb gyógykezelését, a króni_
kus betegségek eredményesebb 5lógyítását szolgálja. Az ideg_ és elme_

§ógyászat területén végzett tudományos munka az alkalmazkodási za-
varban szenvedők korai kiszűrése (következésképpen a katona-rendkí-
vüli események csökkentése), illetve az alvászavarok jobb megismerése
érdekében történik. A repülőorvosi kutatómunka a korszerű repülőgép-
típusokra megfeleló orvosi alkalmassági követelmények kidolgozását, a
pilóták egészségü5ri alkalmasságának objektívebb megítélését, a rejtett
egésxég-károsodások korai kimut atását célozza.

Az anyagi-technikai biztosítás végrehajtását segítő K+F_re iráryuló,
tudományos munkát nagl sámú állami szervezettel, hazai és külfiildi
kutatóintézettel, e§/etemme|, tudományos társasággal es.üttműktidés-
ben végezzük. A főcsoportfőnökség szolgálatfőnökségei, tudományos
szervei, kutatóintézetei, alárendelt szeryezetei kapcsolatban vannak az
MTA intézeteivel (Pl. KFKI, KKKI), a szal<ági biztosításokat támogató
§zakosított kutatószervezetekkel (Pl. MH ESZF-ség a Konzervipari Ku-
tatóiíltézettel, az MH KSZF-ség a Közlekedéstudományi Intézettel stb),
hazai és ipari vállalatokkal (Pl. Aísenal Rt, Videoton Rt., Siemens, Ples_
§ey-DEC stb). Jelentős figyelmet szentelünk a Ma§/ar Hadtudományi
Társasággal, az MII Logisztikai Programirodával, a Magyar Logisztikai
Egyesülettel, az MTEsZ-el, a Bizton§ágpolitikai és Honvédelrni Kutatá-
sok Központjával, a Magyar Minőségi Tánasággalvaló közös tevékeny-
ségre, amely közös rendezvényekben (konferenciák, előadások, bemu-
tatók §tb.), eg},Üttes munkavégzésben (PI. Hadtudományi Irxikon) nll_
vánul meg. A külsó kapcsolatokat, a tudományos eryüttműködést a ku-
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tatások és fejlesztések eryik ösztönzőjének, fontos hajtóerejének tart-
juk.

A tudományos eredmények ismertetáe, hasznosítása érdekében az
elmúlt időszakban számos tudományos rendezvényt szerveztünk. Itt sze-

retnénk megemlíteni a kúlönböző társaságokkal együtt szervezett kon-
ferenciákat (Hadtápbiztosítás és Anyagi-Technikai biztosítás - 1991.,

Haditechnikai kutatás és fejlesztés - I992.,Módszettani Konferencia az

öngyilkossági kísérletek megelőzésére - 1991., I.magyar-amerikai közös
katónaorvosi konferencia -1993.) tudományos elóadásokat, megbeszélé-
seket, ankétokat. Számos közös rendezvényünk, továbbképzésünk volt
kiilföldi hadseregek szakembereivel a katonai logisztika, beszerzés, gaz,
dálkodás, kooperációs ryártás témakörében. Különösen jó a kapcsola-
tunk az Amerikai-Magyar Munkacsoporttal, NSZK Cxehország, frn-
gyelország, Ukrajna hadseregei anyagi+echnikai szerveivel. Irraktuk a

NATO logisztikai szerveivel való tudományos együttműködés alapjait is,

Atudományos munka vegzeséhez, az új eredmények gyakorlatbava-
ló átültetéséhez fontos feladatnak taltjuk képzett szakénberek biztosí-
t^át (5.sz.meltétdet). Szakterületünkön a tudományos képzés és -tovább-

képzés szervezetten folyik. Szolgálatfónökségeinken, intézeteinknél,
szakmai szervezeteinknél 4 fó rendelkezik tudomány doktora (hadtudo-
mányi, onostudománf, műszaki tudományok), 14 fó kandidátusi, 12 fő
egyeiemi doktori (hadtudományi, közgaÁasági, múszáki, egésaégügyi)
fokozattal. Bár a közelmúltban az átalakítások bizonytalanságai, az eg,
zisztenciális nehéaégek miatt avállalkozási kedv á az ambíció megcsap-
pant, jelenleg is 2 fő nappali tudományos ósztöndijasunk van, 1 fő készúl
na$rdoktori értekezésére, 10 fő szeretne kandidátusi fokozatot szerczni,
és 8 fó aspirái kisdoktori (hadtudományi, közgazdasági, múszaki) foko-
zatok elnyeré§ére. Főcsoportfőnökségűnknek is gondot jelent a nyugdí-
jas tudományos fokozatok továbbfoglalkoztatása, tudásuk, felkészültsé-
gük és tapasztalatuk hasznosításának megszerveáse. Ezeket a élokat
részfoglalkoztatással, eryszeri megbízatásokkal (szerződésekkel) és a tu-
dományos közéletbe váló bekapc§olásukkal kívánjuk elérni.

Szakterületünkön folyó tudományos tevékenység reorganizálása
fontos feladatának tekintettük a szakmai információs rendszer kialakí-
tását; működésének biztosítását. A Haditechnika c. lap kiadását sikerült
folyamatosan fenntartani, átmeneti szünet után ismét megjelenés alatt
van a Honvéd,orvos, és ez évtől kezdve kiadjuk aKatonai logbztika (Ánya-
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§-Technikai biztosítós ) c. folyóiratunkat, amely neryedévente jelenik
meg. A IITI és a KHK tudományos könyvtára része a Hadtudománf
Szakirodalmi Integrált Információs Rendszernek Jó kapcsolataink van-
nak a ZMKA Tudományos Könyvtárával, a F[M-I Kutatókön}vtárral és
a KFH könyvtárával.

A fudományos munka további feladatai

Aszaktenilet tudományos munkájának szervezésekor a jelenleg fo-
lyamatban lévő kutatások, fejlesztéselq tudományszervezéii feladátok
továbbütelére, illetve az új követelményekból, a honvédség átalakításá-
ból, haditechnikai koncepciójából fakadó feladatok megoldására törek-

Fócsoportfiőnökségünkön tiibb terüteten, több iránybal (ó. sz.mel-
IéHa) folyik a tudományos tevékenység. A feladatok ery része a közép
és hosszú távú fejl*ztéseket célozza, másrésze napi feladatok végrehaj-
tását szolgálja.

A hosszabb távú kutatások közül kiemelnénk a ''Témakjrök az MH
hosszli távú udományos kutató munkljához" c. anyagban is szerepló lo-
gisztikai kutatásokat, amelyek célja az MH logisztika rendsze}ének
(1996-ra bevezetendó) kialaKtásának tudományos megalapozása.

Ányagi területen a fejlesztések új anyagok, eszközök kifejlesztésére,
rendszerbe állításárairányulnak. Részt veszünk az MH (HM) felső szintú
gazdálkodási rendszere továbbfejlesztésének munkájában, a honvédel-
met szabályozó alaptörvények, rendeletek, intézkedés-tenezetek véle_
ményezesében.

Technikai területen már most meg kell kezdeni a hosszú távú hadi_
technikai fejlesztési tervek megvalósításához szúlséges előretekintő ter-
vező_szervezó munkákat, a haditechnikai K+Fés mű§zaki feladatok vég-
rehajtiási tevékenys égénekszerveiését. A fejlesztés megkezdésének a ki-
tolódása miatt nagyon fontos, hog5l naprakészen kövessük a technológi_
ában bekövetkezó változásokat a szükséges módosítások és illesztésék
végrehajtása szempontjából.
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Ielenleg 5 fontos hosszabb távt7 téma kitlolgozásához kezdtünk hozzá:

- A légvédelmi és pánéItörő rakétatechnikai eszköaik (komple-
xumok, tűzvezető rendszerek) fej|esztési irányai, a korszerűségi kritéri-
umok meghatározása és adaptálása az MH fejlesztési koncepciójához.

- ,\z integrált automatizált vezetési rendszerek fejlesztési irányai
és alkalmazhatósága az MH konzerű§ítéséhez.

- A tüzénég csapásmérő képességének fejlesztése kazettás lősze-

rek alkalmazásával,

_ A kézi lófegruerek fejlesztési irányai. Az MH távlati koncepciója
a kézi lófegyverváltás területén.

- Korszerű tűzvezetó eszközök alkalmazásának lehetősége az MH
tűzer- és harckocsicsapatainál.

Egészségüryi biztosítás vonatkozásában tovább folytatjuk a sugár-

betegségek gyógyításával kapc§olatos alapkutatásokat, új eszközök,
anyagok rendszerbe állítását, modern diagnosztikai es §/ós/ító eUárások
bevezetését szolgáló alkalmaói kutatásokat.

A röüd távú tudományos tevékenység a mindennapi feladataink s!
keres megoldását szolgálja. Jelentós szellemi kapacitrások bevonásával
nary erófeszítéseket teszünk az anyagi-technikai szolgálat működéséhez
szükséges, részben még hiányó alapsz.abál}zatolg utasításo\ doku-
mentumok kidolgozása érdekében.

A |egtöbb feladatot a háborús és béke szakutasítások kidolgozása
jelenti, amelyek összágazati elméleti alapozását már elvégeztük. A gla-
korlati tudományos tevékenpég a köz!,etlenül előttünk álló szakmai fel-
adatokat támogatja, pl. MIG-29 repülőgép rendszerbe állítá§a, kiilönbö-
zó tárolásba helyezési módszerek kiválasztása, katonai beszerzési rend-
szer továbbfejlesztése, stb.

Tisztában vag)runk azzal, hog az előttünk álló feladatokat csak a
kiilső (hazai és külföldi) tudományos szervekkel, intézetekkel, vállala-
tokkat, állami szervekkel való szoros egiittmúködéssel tudjuk megol,
dani.
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A feladatok megoldásában továbbra is támaszkodni szeretnénkszol-
gálatunkban felhalmozódott szellemi kapacitásra, szakmai tudásra, elkö-
telezettségre és ü97sz etetíe.Zrínyi Miklóssal szólva "Fut, fárad az em-
ber és kap az világon". Mi abban hiszünk, hog5l a tudományo§ tevékeny-
§égben kifejtett munkánkat, fáradtságunkat a szakmai feladatok megol-
dásában, az anyagi-technikai t'eladatok magasabb színvonalú végrehajtá-
sában kapjuk vissza.
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3.sz.melléklet

A közelrnúltban befejezen legfontosabb hazai
haditechnikai kutatási-fejlesztesi témák:
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5.)

6.)

4.sz.me|léklet

Katonaorvosi alapkutatá§ok

1.) A sugárbetegség kifejlődésének és lefolyásánakjobb megismeré-
sét szolgáló állatkísérletes vizsgálatok.

2.) AzionizáIő sugárzás által a szervezetben kiváltott immunológiai
változások vizsgálata.

3.) A sugárbetegség megelőzésére, kezelésére szolgáló űj gőgsze-
rek, biológiailag aktív anyagok kutatása.

4.) Sugárzó anyagok dekorporálását elősegítő új anyagok kutatása.

Különböző szervezetbe került mérgező anyagok kiürülését foko-
zó, íelszívődását gát|ó új eljárások vizsgálata.

A kutatás és klinikum igényeinek megfelelő immunológiai eljá-
rások kidolgozása.

Alkalmazott (klinikai) kutatások

1.) Laperoszkópiás epehólyag-eltávolítás.

2.) A hasnyálmiriry daganatos, grulladásos elváltozásainak műtéti
kezelése.

3.) Végtagcsontok töréseinek rögzítése különféle külső rögzítőkkel
békében és rendkívüli körülmények között.

4.) Tömeges balesetek, katasztrófák sérül§ei ellátásának szervezési
és szakmai feladatai.

5.) A lézer alkalm azása a szemészetben (retinaleválás), azidegsebé-
§zetben (daganateltávolítás), a gégészetben (hangszalagműté-
tek).
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6.) Prosztata-daganatok ultrahangos diagnosztikája.

7.) A hasnyálmirigy idült 5rulladásos megbetegedései biokémiai' 
módszeiekkel történő diagnosáikája és a ryó5lkezelés haté-
konyságának nyomonkövetése.

8.) Nem invazív módszerek kutatása a keringési rendszerbetegségek
korai diagnosztikájábau és rehabilitációjában.

9.) A katonai szolgálat sajátos rizikótényezóinek kutatása a szív- és

érrendszéri betegségek kifejlődésében.

10.) Immunológiai e|járrások alkalmazása a daganatos betegségek- 
korai felismerésében, a leukémiák diagnosztikájában.

11.) Praedeüáns állapotok, alkalmazkodási zavarok korai felisme-
rése, új vizsgálati eljárások kutatása.

12.) Alváwizsgálatok több műszakban dolgoó harcálláspontok dol-
gozíinál.

13,) Psychiatriai kórképek jelentkezése a katonai szolgáIat alatt.

14.) Repülések hatrása a pilóták különböző élettani paraméterei-

15.) A pilóták fizikai és psyches teljesítményét fokozó eljárások
kutatása,
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5.sz.melléklet

Tudomán/os szellemi potenciál

1./ Tudományos fokozatot'elértek §áme

1990.I1991.It992.

2./ ludományos továbbképzésen r€szt vevők száma

3./ Tudományos fokozattal rendelkezők az anyagi-rechnikai szak-
területen

összesen

2

?
8

Hadtudo-
mány

Köz8azda§ág-
tudomány

Műszakl
tudomány

Orvostudo-
mány

Tudományos foko-
zaltal íendeIkezők

Hsdtudo-
mány

Köz8rzdasá8-
tudomóny

Mllszakl
tudomány

orvostudo-
mály

Doktori l

kandiűtúsi 5 2 J
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6.sz.melléHet

Az MH ATFCSF-ség,főbb kutatási feladatai

1.) Nyugati hadseregek logisztikai rendszereinek üzsgálata.

2.) Az MH haditechnikai korszerűsítésének elvei, módszerei és el-
járásai.

3.) A korai nukleáris riasztási rendszer.

4.) Á csapatok harctevékgqnége anyagi-technikai biztosítása szaká-
gi feladatainak elméleti alapjai.

5.) A csapatok béke és háborús anyagi_technikai biztosítása az MH-
ban végbemenó váltbzá§ok tükíében.

6.) A gazdálkodási rendszer fejlesztáének alapelvei az MH-ban.

7.) Uj szakutasítások kidolgozása (Hábonús anyagi-technikai szak-
utasítás, Béke anyagi-technikai szakutasítrás stb.)

8.) Haditechnikai K+F kutatások (jóváhaglott tervek szerint).

9.) Katonaorvostudományi kutatások (Terv szerint).
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