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gyakorlat által nyújtott tapasztalatok·

TUDOMANYOS ÉLET
Hadtáp munka- és üzemszervezési
konferencia

kal, felhasználva a bemutató aktusát a
munka- és üzemszervezés elvi kérdéseinek, összefüggéseinek még pontosabb
tisztázására, a munka továbbfejleszté-

séhez szükséges tapasztalatok felhasználására.

A gazdasági munka fejlesztésének

A feladatok teljesítésében kiemel-

egyik fontos lehetőségeként és követelményeként a tudományos alapokon
végzett munka- és üzemszerve:reB széles
körű meghonosítását határozta el az

ten fontos szerepe van a tudományosan megalapozott politikai és gazdasági szervező munkának, az üzem- és
munkaszervezésnek.
A konferencia a kitűzött cél elérését jól szolgálta. Az üzemanyag szolgálat ezen belül az 1. üzemanyagraktár állománya áldozatos munkával, jó
színvonalon reprezentálta a munka- és
üzemszervezésben rejlő lehetőségek
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zott határozata. Ezzel új alapokat és
kiinduló pontot adott az ez irányú
munka társadalmi méretekben történő
kibontakoztatásához.
A Központi Bizottság állásfoglalása
és .az ezt követő minisztertanácsi határozatok a munka- és üzemszervezés-

ben

rejlő

gazdag

lehetőségek

felhasz-

nálására késztette az MNHF-ség felső
vezetését ezen munka intenzívebb elméleti megalapozására és területünkön
történő érvényesítésére.

Ilyen körülmények alapján készültek
el az MN üzemanyagraktárak munkaés üzemszervezésének fejlesztési ötéves
tervei.

Az MNHF-ség tervének megfelelően

az MN 1. sz. üzemanyagrak.támál
1978. 9. 27-én munka- és üzemszervezes1 konferencián részt vett az

MNHF-ség, a

'

szolgálatfőnökségek

ve-

zető állománya, a központ hadtáphoz
tartozó középirányító szervek és rak.tárak parancsnoki állománya.
A bemutatón a fejlesztési tervekben előírtak kerültek végrehajtásra a

gyakorlati felhasználását, az ezekkel
összefüggő párthatározatok és elöljárói követelmények helyi megvalósítását.
Új, korszerű - az ellátás hatékonyságát szolgáló - technológiai rendszereket hoztak létre, csökkentették a tevékenységekhez felhasznált munkaidőt,
a nehéz fizikai munkák arányát. Elis-

merésre méltó kezdeti lépéseket tettek
a korszerű tárolás megvalósításában,
az a'Ilyagmozgatás komplex gépesítése
terén. Mindezek más tervszerű tevé-

kenységekkel együttesen jól szolgálják
a dolgozók munka- és életkörülményeinek javítását.
A konferencia résztvevői egyöntetűen megállapították, hogy a központ
hadtáp egész területén számottevőek
azok a munka- és üzemszervezésben
rejlő

tartalékok, melyek pótlólagos be-
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fektetés nélkül, vagy átlagos ráfordítással, jobb szervező munkával feltárhatók és az intenzívebb fejlesztés szolgálatába állíthatók. A konferencia és
a bemutató tapasztalatait a résztvevők
saját területükön az adott politikai,
gazdasági közegben a szolgálatok sajátos viszonyai között eredményesen
tudják felhasználni.
A konferencia lényeges tapasztalata,
hogy a munka- és üzemszervezési célok helyi meghatározása és feladatok
végrehajtása csak akkor érheti el teljesen célját, ha a gazdasági előnyök
kel együtt jól szolgálja a technikai
színvonal fejlesztését, az állomány, a
dolgozó kollektívák közvetlen érdekeit, az élet- és munkakörülmények

a népgazdaság történetét, valamint ~
ágazati és speciális gazdasági tudományokat. Az ágazati tudományhoz az
ipargazdaságtan, a mezőgazdaságtan
stb., míg a speciális gazdasági tudományhoz a világgazdaság, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a gazdaság vezetése, a hadigazdaság, a gazdasági földrajz, a gazdasági demográfia, a munkagazdaság, a pénzügy,
stb. tartozik. A cikk továbbiakban az
elmélet fejlődését ismerteti.
Til i Sznabzsenyije 1978. 6. szám,
16-20. oldal.

javítását.
Ez a bemutató tény anyagában az
általa nyújtott szemlélettel jelentős segítséget jelent és jelenthet a munkaés üzemszervezés központhadtáp más

- páncélelhárítás javítása,
- repülőgép-föld fegyverelc korsze-

tagozatában (területén) történő folyamatának, ez irányú tapasztalatainak,
eddigi tevékenységének felhasználására, illetve a hasznosítható tapasztalatok kiigazításához. _
Ezért, és különös figyelmet érdemelve adjuk közre a későbbiekben az
MN 1. sz. üzemanyagraktár (MN
ÜEK) ez irányú munkájának összefoglaló anyagát.

2. A NATO 15 éves fejlesztési terve
Főbb célkitűzések:

rűsítése,

- vegyivédelem tökéletesítése,
- hadszínterek megerősítése (rövidebb idő alatt),
- elektronikus hadviselés,
- jobb hadtáp-szervezés, korszerűbb
raktárak stb.
Nato' s Fifteen Nations, 1978. 3.
sz., 102-103. oldal.

II. Vezetés és gépesítés
l. Hogy az ellenőrzés hatékony

legyen

FOLYÚIRATOKBÚL
I. Általános doktrinális kérdések

A Szovjet Fegyveres Erők hadtáphelyettese leítja azokat · a
módszereket, amelyeket a minisztérium
tesz a hatékony ellenőrzés érdekében.
Til i Sznabzsenyije, 1978. 5. szám,
50-84. oldal.
főnökének

1. Marxista-leninista gazdasági

elmélet
A marxista-leninista gazdasági elmélet a dialektikus materializmus
módszerével elemzi a termelőerők és a
gazdasági kapcsolatok fejlődését. Magába foglalja a politikai gazdaságtant,'
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2. Katonai sz.állítások optimális
megtervezésének módszerei

A tervezés rövid történeti áttekintése után a cikk különböző bonyolult
változatoknak megfelelő optimális tervezés módszereit ismerteti.

