TUOOMANYOS f:LET
Az országos tudományos testületek
újjáalakítására a -közelmúltban került

sor. Ez érintette a tudományos káderképzéssel és

minősítéssel

foglalkozó ka-

tonai testületet is a Hadtudományi
Szakbizottság-ot.
A Hadtudományi Szakbizottság öszszetételében - szolgálati, illetve munkaszervezési okokból - változás történt. A bizottság tagj,aként a hadtápszolgálat területéről kinevezésre került:
Dr. Horváth István orvos ezredes, a
hadtudományok kandidátusa, az MN
Egészségügyi Szolgálat Főnök helyettese, és
Dr. Deák Péter alezredes, a hadtudományok kandidátusa, az MN Hadtápfőnökség Kiképzési Osztály veze-

száma „Tájékoztató közlemények" rovatában már utaltunk. Most ismételten
a tisztelt olvasók figyelmébe ajánljuk e
könyvet, amely nemcsak szakembereknek, hanem a parancsnoki állománynak
is igen sok hasznos tapasztalatot nyújthat a hadigazdaságra való átállás, a
hadászati-, hadműveleti-, és harctevé·
kenységek anyag-, egészségügy és
technikai biztosítása megtervezésével,
megszervezésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok megoldásához.
Úgy véljük, hogy a hadtörténelmi
könyv birtokában, egyes részeinek ismételt áttanulmányozása hasznos útmutatást adhat a napi szakfeladatok
megoldásához is. Célszerű családi
könyvtárunkat bővíteni, színesíteni e
művel és - korlátozott példányszáma
miatt - minél előbb hozzájutnunk.
Szerkesztőség

tője.

•

E két elvtárs - mint az MN Hadtáp
Tudományos Tanács tagjai is - hosszú
idő óta kiemelkedő tudományos kutató
tevékenységet végeznek. Példamutató
munkájuk eredményeként érdemelték
ki e megtisztelő megbízatást.
Kinevezésükhöz gratulálunk és kérjük öket, hogy hasznos tevékenységükkel, méltó reprezentánsai legyenek a
hadtápszolgálat tudományos életének.
Szerkesztőség

FELfilVAs
A közeli napokban kerül a könyvterjesztökhöz a Zrínyi Katonai Kiadó
gondozásában megjelentetett „A Szovjet Fegyveres Erők badtápja a Nagy
Honvédö Háborúban 1941-1945" címmel.
E nagyjelentöségű történelmi jellegű
könyv tartalmára a folyóirat 1980. 2.

FOLYÚIRATOKBÚL
!. Általános doktrinális kérdések
1. Hadás;,;ati döntés közgazdasági
demzése és segítése.
A közgazdaságtudománynak az eddiginél sokkal jobban kell kapcsolódnia a nemzetvédelemhez. A közgazdászok három kalkulációs kategóriát különböztetnek meg: a katonai potenciál
hadászati-hadműveleti alkalmazása; a
nemzetvédelem katonai és polgári öszszetevőinek össz·ehangolása és a nemzet ellenálló képességének közvetlen
vagy közvetett megerősítése. Mindhárom kategóriát közösen kell a katonáknak és a közgazdászoknak megtervezni.
Defense National, 1980. 1. sz. 79-

100. oldal.
II. Vezetés és gépesítés
1. Törzsek információs munkájának
problémái.
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