
TUDOMANYOS f:LET !I 
Az MN Hadtáp Tudományos Ta

nács 1981. december 11-én plenáris 
ülésen értékelte az 1981. évben vég
zett tudományos tevékenységet, meg
vitatta és elfogadta az 1982. évi kuta
tási tervet, döntött a tudományos te
vékenység erkölcsi és anyagi elismeré
séről és ajánlást fogadott el a tudo
mányos káderképzésre. 

A testületi ülés megállapította, hogy 
Tudományos Tanácsunk 1981. évi ku
tatótevékenységében a fő figyelmet az 
új, a VI. ötéves tervidőszak tudomá
nyos tevékenységének beindítására, a 
tudományos feladatoknak a szolgálati 
feladatok rendszerébe való beépítésé
re fordította. 

Az előírt feladatok szekció és ple
náris üléseken, valamint más rendez
vényeken kerültek feldolgozásra. 

A testületi ülések többsége ered
ményes, alkotó jellegű volt és az el
méleti kérdések mellett a gyakorlati 
módszereknek, eljárásoknak is jelentős 
hely jutott. Az üléseken kialakított 
következtetések nagy segítséget nyúj
tottak a vezetői döntések tudományos 
megalapozásához és szolgálatunk ki
egyensúlyozott, tervszerű fejlesztésé
hez. 

Szakmai információs rendszerünk
ben jelentős szerepet foglalt és foglal 
el a „Hadtápbiztosítás" című folyó
iratunk, mely egyre jobban hozzájárul 
a hadtáp vezető szervek, csapatok és 
intézetek hivatásos hadtápállománya 
ideológiai és szakmai műveltsége nö
veléséhez, az általánqs és szakmai 
tapasztalatok terén meglevő ismeretek 
bővítéséhez. 

A tudományos káderképzésben a 
szükséges feltételek, előírások teljesí
tésével 1981-ben dr. Deák Péter al
ezredes, a hadtudományok doktora, 
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dr. Várhelyi István és Gion Béla mk. 
alezredesek a hadtudományok kandi
dátusa fokozatot érték el. Dr. Simon 
P.il. o. ezredes és Dobó Ferenc alez
redes elvtársak esetében lefolytatásra 
került a munkahelyi vita. 

A kutatómunkára történő felkészí
tésben számottevő az előrelépés. A 
fiatal tisztek közül Szenes Zoltán őr
nagy eredményesen felvételizett az 
ösztöndíjas aspirantúrára, Hautzinger 
Gyula százados pedig levelezőként ke
rült felvételre. 

A Tudományos Tanács meghatároz
ta az 1982. évi munka fő irányait, 
mely szerint 1982-ben folytatni kell a 
VI. ötéves tervidőszak időarányos fel
adatainak végrehajtását. Ennek érde
kében a fő figyelmet a megszervezés
re, a feltételek biztosítására, a tudo
mányos feladatoknak a szolgálati fel
adatok rendszerébe való közvetlenebb 
beépítésére, a felsőszintű döntések 
megalapozott, tudományos igényű elő

készítésére, az új képzési forma haté
kony igénybevételére, a kutatók és 
döntéshozók (vezetők) közötti közvet
lenebb kapcsolat továbbfejlesztésére 
és az MSZMP tudománypolitikájának 
megfelelően az alkotókészség kibon
takoztatásának elősegítésére kell for-
dítani. 

Szerkes~tőség 

FOLYÓffiATOKBÓL 

1. Általános doktrinális kérdések 

1. Korszerűsíteni kell a hadtápot. 

Az amerikai hadsereg hadtápja je-
lentős változáson megy keresztül a 
80-as években rendszeresítésre terve
zett új technika miatt. A szerző átte
kinti a közelmúltban történt változá
sokat, majd foglalkozik az amerikai 
hadtápközpont azon erőfeszítéseivel, 
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