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TAJ1:KOZTAT0 KOZLEME:NYEK 

TUDOMANYOS f:LET 

Az MN HTP Tudományos Tanács 
1978 decemberben plenáris ülésen 
értékelte az 1978. évi tudományos te
vékenységet. A tudományos fórum 
megállapította, hogy a megtartott tes
tületi ülések eredményesek voltak, az 
elkészített és elöterjesztett anyagok 
színvonala megfelelt az elvárásoknak, 
jól szolgálták a szolgálati feladatok 
kidolgozásának tudományos megalapo
zását. A témák jellegének megfelelő 
összetételű kibővített ülések, rendez
vények alkotó légköre, az előre mutató 
és építő bírálatok nagy segítséget nyúj
tottak a feladatok teljesebb értékű 
kimunkálásához, a vezetők döntései
nek meghozatalához. 

Az 1978. évre meghatározott ku
tatási célikitű7iések alapvetően meg
valósításra kerültek. A Tudományos 
Tanács ülésein több olyan témát tár
gyalt meg, amelyek az MN hadtáp 
különböző szintű tagozatait érintették, 
illetve azok feladatainak tudományos 
igényű végrehajtását segítetrek. 

Jelentőségüknél fogva, néhány ki
emelkedő értékű tudományos munká
ról, tevékenységről adunk tájékozta
tást. 

Széles körű tapasztalatok felhaszná
lásával, a rendelkezésre álló hazai és 
külföldi szakirodalom felhasználásá
val, valamint az MN anyagi-techni
kai biztosításában érintett HM szer-

vekkel szoros együttműködésben, a 
tudományos munka módszereinek fel
használásával készült el az elmúlt év
ben lefolytatott MN központhadtáp 
hadijáték anyaga. A gyakorlat ered
ményes végrehajtását a kidolgozók és 
végrehajtók igen jó hozzállása és a 
segítőkész együttműködés hatékonysá
ga eredményezte. A kijelölt HM szer
vek és seregtest hadtáp- fegyverzeti 
és páncélos-gépjármű technikai törzsek 
operatív csoportjainak kimagasló tevé
kenysége adta a gyakorlat igazi érté
két, melyet az MNVKF elvtárs éttéke
lésében is kifejezésre juttatott. A hadi
játék sok hasznos tapasztalatot hozott, 
felfedte azokat a területeket, amelye
ket tovább kell művelni és ahol előbb
re kell lépni, elsősorban a háborús 
vezetési rendszer módszereinek és erre 
való felkészítés feladatainak kimunká
lásában. 

Kísérletek folytak - elsősorban gya
korlati jellegű témákban - tudomá
nyos testületi ülések, csapatoknál, in
tézményeiknél, a csapattisztekkel kibő
vített plénumon történő lefolytatására. 
Ezt a módszert elsősorban a rendez
vényeket megelőző főpróbákon alkal
mazták, az ott elhangzott észrevételek· 
kel, kritikai megjegyzésekkel nagy se
gítséget nyújtottak a bemutatók ered
ményes végrehajtásában. 

Ilyenek vdltak többek között a kü
lönböző szintű, rendeltetésű hadtáp
alegységek módszertani rendszergya
korlatai, a központhadtáp „M" mód
szertani bemutató gyakorlat, az ellátó-
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zászlóalj módszertani bemutató gya
korlat, vagy ilyennek. minősíthető a 
laktanyahadtáp módszertani bemutató, 
illetve az MN 1. sz. Üzcmanyagrak
tárban lefolytatott munka- és üzem
szervezési konferencia is. 

A tapasztalatok azt bizonyítják, 
hogy a helyszínen lefolytatott tudomá
nyos jellegű tanácskozások gyakorlati
asságuk mellett igen hatékonyak, a 
részt vevők érdeklődését kiváltják és 
a hasznosítható tapasztalatok azonnal 
a'ktivizálhatók. 

A tudományos ·kutatómunka ered
ményeként kialakult a hadtápszolgálat 
PC-4000-es kisszámítógépre szerve
zett szakirodalmi információs rendsze
re. A lefolytatott számítógépes kísér
letek kedvező tapasztalatokat hoztak 
és várható, hogy a jövőben folyama
tosan kibővülhet a szakmai jellegű 
irodalmi információk biztosításának 
lehetősége. 

A követelményeknek megfelel a 
hadtápszolgálat felső vezetés-ének kap
csolatai a különböző katonai és pol
gári tudományos kutató szervekkel. Jó 
az együttműködés az MN HTP Tudo
mányos Tanács és az MN Orvostudo
mányi Tanács között. Kölcsönös az 
együttműködés az MNHF-ség és az 
Anyagmozgatási és Csomagolási Inté
zet között. 

Egyes polgári kutató intézetekkel 
közösen kimagasló értékű kutatásokat 
végeznek és eredményeket produkál
nak az MN hadtápszolgálat fönöksé
.gek. Eten együttműködések e,redmé
nyeként jelentős sikerek születtek az 
MN részére nagy jelentőségű, dc a 
polgári életben is közkedvelt különféle 
konzervek kialakításában, a korrózió
védelemmel kapcsolatos védőanyagok 
kimunkálásában, az egységes motor
olaj kidolgozásában, az állami díjjal 
kitüntetett kollektíva által létrehozott 
több rendeltetésű folyami uszályhíd 
megalkotásában, továbbá a tartósított 
,,konzerv" és „fóliás" tartósított ke-
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nyér gyá!ltástechnológíájának kidolgozá_ 
sában és nem utolsó sorban a nagy 
stratégiai és t11karékossági jelentőség

gel bíró „védett üzemanyag-tárolók" 
kialakítására vonatkozó koncepciók ki
alakításában. 

A tudományos káderképzés kereté
ben Dr. Horváth István orvos alezre
des elvtárs megvédte kandidátusi disz
szertációját, többen vizsgakötelezettsé
güknek eleget tettek, néhányan elju
tottak értekezésük kidolgozásának 
végső szakaszába. 

1968. évben tovább emelkedett a 
tanintézeteknél, egyes seregtest had
táptörzseknél és a csapatoknál folyó 
tudományos tevékenység intenzitasa, 
így eredményessége is. Jelentős szám
ban készültek tanuJmányok, különböző 
segédletek, módszertani útmutaltók és 
egész sor jól megalapozott tapasztala
tokat feldolgozó cikkeket is produ
káltak. 

A csapathadtáp törzsek, -egységek, 
-alegységek jelentős szerepet vállalnak 
a központi tudományos igényű köve
telmények, elgondolások, előterjeszté

sek végleges megvalósítását, kiadását 
megelőző tapasztalatok felmérésé
ben (kilkísérletezésében), közreadásá
ban. Eredményes segítséget nyújtottak 
például az Egységes Számviteli Rész
legek, a rakodás-gépesítési és raktá
rozási kísérletek megvalósításában, il
letve egyes módszertani bcm utató é!\ 
rendszergyakorlatok lefolytatásában, a 
tapasztalatok hasznosításában. 

Az évzáró tudományos testületi ülés 
feltárta a kutató munka fogyatékos
ságait és meghatározta a további fel
adatokat. Például jobban fel kell hasz
nálni a rendelkezésre álló szakirodal
mi információkat, hatékonyabbá kell 
tenni a fiatal hadtáptisztek tudomá
nyos munkába való bekapcsolását, na
pirendre kell tűzni a hadtáp szaktech
nikai eszközök fokozott hatékonysá
got nyújtó üzemeltetéséhez, üzemké
pességük fenntartásához szükséges szer-
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vezeti, és tárgyi feltételek fejlesztésé
nek feladatait. Feltárni az új fegyver
rendszerekből adódó hadtápbiztosítási 
sajátosságokat. Vizsgálni a hadtápbiz
tosítási rendszer élet- és teljesítőké
pessége növelésének irányait, a hadtáp 
és szaktechnikai tartalékképzés elvét, 
a szakanyagok kezelésének, karbantar
tásának és felújításának célszerű, gaz
daságos változatait stb. 

A tudományos tanácsülésen Dr. La
pos Mihály ezredes elvtárs, MN HTP 
TÖF, MNHF h., az MN HTP Tudo
mányos Tanács elnöke zárszavában 
kérte a tanács tagjait, hogy tolmácsol
ják köszönetét mindazon hadtáptisz
teknek, tiszthelyetteseknek és polgári 
dolgozóknak, akik tevékenységükkel, 
szorgalmas munkájukkal részesei vol
tak a hadtápszolgálat különböző terü
letein folyó tudományos munkának, 
illetve hatélkonyan hozzájárultak an
nak eredményes végrehajtásához. 

FOLY0IRATOKB0L 

I. ALTALANOS DOKTRINALIS 
KÉRDÉSEK 

fegyveres erők közvetlen építése, ka
tonai erején áll. 

Voennaja Miszl, 1978. 2. szám 3-
18. oldal. 

2. Hadigazdaságtanról, a háborúra 
és a hadseregre ·vonatkozó ismeretek 
rendszerében elfoglalt helyéről. 

A cikk a marxista-leninist.a hadi
gazdaságtan elméleti kérdéseit tárgyal
ja az alábbi felbontásban: hadigazda
ságtan megszületésének körülményei, 
hadigazdaságtan fogalma, tárgya, fő 
feladatai, funkciója, tartalma és ·struk
túrája 

Militarwesen, 1978. 5. szám 39-46. 
oldal. 

II. VE.ZETÉS ÉS GÉPES!TÉS 

1. Korszerű vezetési módszerekbe::. 
kors::.eríí információs biztosítás. 

A korszerű vezetés információs biz
tosításának egyik feltétele az okmá
nyok egységesítése. A cikk ismerteti 
az okmányokkal -szemben támasztott 
követelményeket és javaslatot tesz a 
határidők módosítására. 

Tii i Sznabzsenyije, 1918. 10. sz. 
26., 30. oldal. 

1. SZKP katonapolitikájának /é- 2. Egység, intézet barckiképzési 
nyege, funkciói és főbb irányai terve. 

Az SZKP katonapolitikája fejlődé
sének rövid történeti átte-kintése után 
a szerző ismerteti a katonapolitika 
funkcióit és főbb irányait. Két funk
ciót különböZJtet meg: tudományos
-prognosZ!tikai és szervezési-gyakorlati 
funkciót. Megvalósításának főbb irá
nyai: az ország hadigazdasági poten
ciáljának emelése a Szovjet Fegyveres 
Erők anyagi-technikai bázisának erősí
tése; az ország tudományos potenciál
jának fejlesztése; az ország erkölcsi
-politikai potenciáljának erősítése; a 

Az NDK-ban ideiglenesen állomá
sozó szovjet hadseregcsoport hadtáp 
törzsfőnöke tapasztalatai alapján is
merteti a kiképzési terv célszerű elké
szítésének rendjét. 

Tii i Sznabzsenyije, 1978. 11. sz. 
20-22. oldal. 

3. Egészségügyi szolgálat informá
ciós bi-ztosítása korszerűsítésének útjai. 

A cikk ismerteti az információ vé
telének, gyűjtésének és továbbításá
nak rendjét és az okmányokkal szem-
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