
TAJÉKOZTATÚ KÖZLEMÉNYEK 

TUDOMÁNYOS ÉLET 

Az MN HTP Tudományos Tanács 
plenáris ülésén értékelte az 1979. év
ben végzett tudományos tevékenységet. 

A testületi ülés megállapította, hogy 
a kutatási tervben szereplő témák há
rom plenáris és tizenegy szekció ülés 
keretében alapvetően feldolgozásra ke
rültek. 

A tudományos fórumok betöltötték 
szerepüket. A jó színvonalon elkészí
tett előterjesztések - a tartalmukkal 
kapcsolatos viták alapján - bizonyos 
korrekciók után nagymértékben hozzá
járultak a szolgálat fő feladatainak 
tudományos megalapozásához. 

A tudományos testületi ülések tevé
kenységének színvonalát, eredményes
ségét segítette, hogy fokozódott szerve
zettsége, javultak más szervekkel való 
együttműködés feltételei, lehetőségei. 

Közös erőfeszítések hatására a tan
intézeteknél, egyes seregtest hadtáp
törzseknél és a csapatoknál folyó tu
dományos tevékenység intenzitása fo
kozódott, javult eredményessége. 

A magasabbegység-hadtáptörzsek, 
egyes egység-hadtáptörzsek tevékenysé
ge egyre inkább kapcsolódik a gyakor
lati munkát elősegítő kutatási célkitű
zések megvalósításához. 

A különböző szintű hadtáp szervek, 
ellátóalegységek jelentős szerepet ját
szanak a központi tudományos igényű 
követelmények, elgondolások végleges 
megvalósítását, kiadását megelőző ta
pasztalatok felmérésében, közreadásá-

ban. (Raktározási kísérletek, rendszer
gyakorlatok, laktanyahadtáp bemutató 
stb.). 

Kedvező eredménnyel zárult az MN 
hadtáp különböző vezetési szintjei által 
szervezett bemutatók, gyakorlatok leve
zetése. Többek között ezt bizonyítják a 
,,PAJZS-79" és „ORION-79" gyakor
latokon elért közismert sikereink. 

A tudományos káderképzés szerve
zett, hatékony. Ez évben újabb három 
fő jelentkezését fogadta el a Hadtudo
mányi Szakbizottság, és ezzel aspirán
saink száma 12 főre növekedett. 

Tudományos információ rendszerünk 
szerves részét képezi az MN rendszeré
nek. A negyedévenként kiadásra kerülő 
,,Folyóiratszemle'' célját eléri, megfe
lelő áttekintést nyújt a külföldi szak-, 
sajtótermékek írásairól, és az annotált 
cikkek a fontosabb aktuális elméleti il
letve gyakorlati problémákat tartalmaz
zák. 

Számítógépre szervezett szakirodalmi 
információ rendszerünk beváltotta hozzá 
fűzött reményeinket. Igényeinket ki
elégíti. 

A Tudományos Tanács meghatároz
ta az 1980. évi kutató munka fő irá
nyait. Amely alapvetően az V. ötéves 
tervidőszak feladatai teljesítésének 
elemzésére, a VI. ötéves terv fejlesz
tési célkitűzéseinek megalapozására, az 
MSZMP XII. kongresszusa határozatai
ból fakadó és az MN hadtápot érintő 
feladatok feltárására összpontosul, to
vábbra is biztosítva az aktuális felada
tok elvégzését, az éves politikai-, szak
mai feladatok segítését. 
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