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Az MN Hadtáp Tudományos Tanács 1981. december 11-én plenáris
ülésen értékelte az 1981. évben végzett tudományos tevékenységet, megvitatta és elfogadta az 1982. évi kutatási tervet, döntött a tudományos tevékenység erkölcsi és anyagi elismeréséről és ajánlást fogadott el a tudományos káderképzésre.
A testületi ülés megállapította, hogy
Tudományos Tanácsunk 1981. évi kutatótevékenységében a fő figyelmet az
új, a VI. ötéves tervidőszak tudományos tevékenységének beindítására, a
tudományos feladatoknak a szolgálati
feladatok rendszerébe való beépítésére fordította.
Az előírt feladatok szekció és plenáris üléseken, valamint más rendezvényeken kerültek feldolgozásra.
A testületi ülések többsége eredményes, alkotó jellegű volt és az elméleti kérdések mellett a gyakorlati
módszereknek, eljárásoknak is jelentős
hely jutott. Az üléseken kialakított
következtetések nagy segítséget nyújtottak a vezetői döntések tudományos
megalapozásához és szolgálatunk kiegyensúlyozott, tervszerű fejlesztéséhez.
Szakmai információs rendszerünkben jelentős szerepet foglalt és foglal
el a „Hadtápbiztosítás" című folyóiratunk, mely egyre jobban hozzájárul
a hadtáp vezető szervek, csapatok és
intézetek hivatásos hadtápállománya
ideológiai és szakmai műveltsége növeléséhez, az általánqs és szakmai
tapasztalatok terén meglevő ismeretek
bővítéséhez.

A tudományos káderképzésben a
szükséges feltételek, előírások teljesítésével 1981-ben dr. Deák Péter alezredes, a hadtudományok doktora,
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dr. Várhelyi István és Gion Béla mk.
alezredesek a hadtudományok kandidátusa fokozatot érték el. Dr. Simon
P.il. o. ezredes és Dobó Ferenc alezredes elvtársak esetében lefolytatásra
került a munkahelyi vita.
A kutatómunkára történő felkészítésben számottevő az előrelépés. A
fiatal tisztek közül Szenes Zoltán őr
nagy eredményesen felvételizett az
ösztöndíjas aspirantúrára, Hautzinger
Gyula százados pedig levelezőként került felvételre.
A Tudományos Tanács meghatározta az 1982. évi munka fő irányait,
mely szerint 1982-ben folytatni kell a
VI. ötéves tervidőszak időarányos feladatainak végrehajtását. Ennek érdekében a fő figyelmet a megszervezésre, a feltételek biztosítására, a tudományos feladatoknak a szolgálati feladatok rendszerébe való közvetlenebb
beépítésére, a felsőszintű döntések
megalapozott, tudományos igényű elő
készítésére, az új képzési forma hatékony igénybevételére, a kutatók és
döntéshozók (vezetők) közötti közvetlenebb kapcsolat továbbfejlesztésére
és az MSZMP tudománypolitikájának
megfelelően az alkotókészség kibontakoztatásának elősegítésére kell fordítani.
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Szerkes~tőség

FOLYÓffiATOKBÓL
1. Általános doktrinális kérdések
1. Korszerűsíteni kell a hadtápot.
Az amerikai hadsereg hadtápja jelentős változáson megy keresztül a
80-as években rendszeresítésre tervezett új technika miatt. A szerző áttekinti a közelmúltban történt változásokat, majd foglalkozik az amerikai
hadtápközpont azon erőfeszítéseivel,
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hogy jobban kielégítse a harcoló csapatok szükségleteit.
Military Review, 1981. 1. sz. 5159. oldal

II. Vezetés és gépesítés
1. Tájékoztató rendszer.
A Szovjet Hadtáp és Szállítási Akadémia egyik tanszéke tájékoztató
rendszert dolgozott ki egy gépkocsi
javító üzem automatizált vezetéséhez.
A rendszer segítségével a vezetők adatokat kapnak a javításhoz szükséges
pótalkatrészek biztosításának lehető
ségeiről.

Technika i Vooruzsenie, 1981. 7. sz.
16-17. oldal
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2. Helyőrségi kórházak fejlesztésének főbb irányai.
Jurov altbgy. elvtárs cikkének első
részében vázolja a helyőrségi kórházak aktuális helyzetét, majd rátér a
kórházakban folyó munka fejlesztésének feladataira. Ezen belül foglalkozik
a gyógyítási, a vezetési folyamatokkal. az orvosi etikával, valamint a
csapatoknál folyó munkával.
Vojenno-Medicinszkij Zsurnal, 1981.
5. sz. 3-8. oldal

3. Gazdaságirányítási szervek adattárolási és kiértékelő rendszere.
A minőségileg jobb döntés elkészítéséhez szükséges információs folyamat racionális kialakítása érdekében
a tervek előkészítése, végrehajtása, ellenőrzése időszakában egy jó gépi
adattároló és kiértékelő rendszert kellett kifejleszteni 1975-78. között. A
cikk ezt a programcsomagot ismerteti.
Rechentechnik und Datenverarbeitung, 1980. 12. sz. 26-29. oldal

•

Ill. Gazdálkodás, szállítás, egészségügyi biztosítás békében
1. Felhasználás ért&elése, a hatékony karbantartás feltétele.

A szerző több évtizedes tapasztalata alapján bemutatja egysége gépjárműveinek technikai állapotát, a meghibásodások mennyiségét gépkocsitípusonként, majd vázolja a karbantartás
ésszerű megszervezését.
Militiirtechnik, 1981. 2. sz. 81-125.
oldal
2. Helyesen értelmezzük a központi
takarékossági konferencia feladatait.
A Német Nemzeti Néphadsereg
üzemanyag-szolgálata 1979-ben takarékossági konferenciát tartott. A cikk
az ott megszabott feladatok terén, az
azóta elért eredményeket ismerteti.
Militiirtechnik, 1981. 3. sz. 123125. oldal

3. Élelmezési technikai eszközök
karbantartása és üzemeltetése.
A szerző ismerteti az élm. technikai
eszközök karbantartásának követelményeit az új szabályzatok figyelembevételével.
Tyl a Zasobovani, 1981. 2. sz. 4245. oldal

IV. Harc-hadművelet hadtápbiztosítása, kiképzés, oktatás
1. Hegyes terep körülményei között.
A cikk egy gyakorlaton keresztül
bemutatja a gépesített lövészezred
hadtápbiztosítását támadásban, erdős
hegyes terepen. Különösen sokat fog·
lalkozik az őrzés-védelem megszervezésével és a hadtápalegységek áttelepítésével.
Tyl i Sznabzsenyije, 1981. 6. sz. 2023. oldal

2. Olasz alpesi dandár
A cikk többek között
ellátás általános rendjét
zászlóalj szervezését.
Truppendienst, 1981.
242. oldal

védelemben.
ismerteti az
és az ellátó

3. sz. 235-
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3. Egészségügyi zászlóalj szakharcászati gyakorlata.
A szerző ismerteti a gyakorlat elő
készítésének, végrehajtásának és értékelésének egy célszerű változatát.
Vojenno Medicinszkij Zsurnal, 1981.
6. sz. 20-23. oldal
4. Új osztrák hadtáp kézikönyv
(szabályzat).
A folyóirat közli a hadtáptisztek
kézikönyvének századra és zászlóaljra
vonatkozó részét. Ebből ismerhető
meg a század és zászlóalj hadtápbiztosítás alapelvei, végrehajtó alegységei
és azok feladatai.
Truppendienst, 1981. 3. sz. 279282. oldal
5. Ismerd meg az ellenséget!
A cikk az amerikai hadosztály hadtápbiztosításával foglalkozik.
Ty! a Zasobovani, 1980. 10. sz. 1820. oldal
V. Katonai rendszer
1. NSZK területvédelme.
A területvédelmi csapatok feladata:
a hátországi és hadműveleti hadtápobjektumok őrzése, védelme; a közlekedési utak javítása, valamint a hadtestek anyagi, technikai és egészségügyi biztosítása. A cikk ismerteti ezen
feladatokat ellátó erők globális szervezését és állományát.
ÖMZ, 1981. 4. sz. 316-318. oldal

KÖNYVSZEMLE
ÚJKÖNYVEK
Berecz János: Ellenforradalom tollal és fegyverrel 1956. című művének
ez a második, bővített és javított kiadása. A könyv megvilágítja azokat a
belső körülményeket, amelyek miatt
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1953. után éppen hazánkat ítélték a
szocialista tábor gyenge láncszemének.
Sajátos időszak volt ez, mögöttünk álltak már a szocializmus építésének kezdeti nagy sikerei, de ezek fényét beárnyékolta az 1949. után elhatalmasodó helytelen politikai irányvonal, a
személyi kultusz, a törvénysértések, a
voluntarista gazdaságpolitika, a párt
és a nép kapcsolatának meglazulása.
A könyv kitekintést ad - zárófejezetében - a válság leküzdésének forradalmian bátor és immár negyed évszázad sikereivel igazolt útjáról.
Kossuth Könyvkiadó, 1981.

A párt- és tömegszervezeti munka
kérdései
(A pártépítési tankönyv új kiadása)
A kötet szerzői a XII. kongresszus
határozatai alapján elméleti igényességgel írták meg az egyes fejezeteket,
megtartva az előző kiadások értékeit,
hasznosítva az évek során - a káderképzésben és a gyakorlati munkában
- szerzett tapasztalatokat. A kérdések kifejtésénél nagy figyelmet fordítottak a marxizmus-leninizmus klaszszikusainak tanításaira. A történelmi
tapasztalatok tömör összegzése mellett helyet kap jelen helyzetünk tárgyszerű és reális elemzése is.
A párt- és tömegszervezeti munka
kérdései című könyvnek jelentős érdeme a történetiség elvének alkalmazása. Jól érzékelhető a párt több mint
hat évtizedes és az MSZMP negyedszázados tapasztalatainak alkotó hasznosítása, egységben jelenlegi feladatainkkal - és több területen a programnyilatkozatban
megfogalmazott
távlatokkal.
Az egyes témák kifejtését a szerzők
reálisan, a valós helyzetnek megfelelően végzik el. A jó tapasztalatok terjesztésére helyezik a hangsúlyt, de
nem hallgatják el a fogyatékosságokat
sem. Keresik és vizsgálják az okokat,
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