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A Bíráló Bizottság elnökének hozzászúlúsa 

Dr, Dnmó László ezredes 
a houtudományok kandidátusa 

Tisztelt Bíráló Bizottság! 

A tudományos tevékenység, ezen belül hadtudományi ku
tatómunka kiemelt fontosságú tevékenység államunk és hadse

regünk életéb.en. A hadtudományi kutatómunka sajátos helyze
te az állami katonai tevékenységgel való szoros összefüg
gése, annak keretében való végzése lehetővé teszi, hogy e 
munkát egyrészt nagy tapasztalattal rendelkező, egyes te
rületeket beosztó.suknÚl fogva alapjaiban jól ismerő tisz
tek folytassák, másrészt olyan fiatal, jó képességü és kép
zettségü tiszte~ vógezzék, akik főleg elméleti kutatásokat 
folytatnak, 

Deúk alezredesnél az említett két szempont szerencsés 
ötvözetével találkozhatunk, Több éves hadtáphelyettasi 
munkája során sok hasznos gyakorlati tapasztalatra tett 
szert a választott témában, majd közel évtizedes tanszék
vezetői tevékenységében alkalma nyílott a szerzett tapasz
talatok elméleti feldolgozására, 

Fontosnak ós jól hasznosíthatónak tartom az általa vá
lasztott tómát, Az szorosan kapcsolódik a Magyar Néphadse
reg távlati kutatási tervében szerepló A/2 feladathoz, va
lnmint az MN önálló A/8 fófeladatához, amely az MN szerve
zeti alakulásával, illetve a Magyar Néphadsereg hadtápbiz
tosításának várható alakulásával foglalkozik az elkövetke
zondó években, 
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Killön érdeme Deák alezredesnek, hogy csapathadtáp 
szintil témát választott. Ez új vonás. A tudományos fokoza
toklcal rendelkező hadtáp tisztek ezidáig alapvetően hadmü
veleti és ennél magasabb szintü témákkal szereztek tudomá
nyos fokozatokat. 

A disszertáci6ban a hadtápbiztosítás szerves részét 
képező anyagi biztosítási kérdések csapatszinten történő 
korszerüsítésének problematikáját fejti ki, annak szerve
zeti oldaláról a korszerüsítós egyik fő tényezójéül 
strultturális változtatásokat javasol. Ugy vélem Deák alez
redes elvtárs helyesen értelmezi az általa kifejtettek he
lyét, szerepét a hadtápbiztosítás és benne az anyagi biz
tosítás rendszerében, korszerüsítésében. Figyelembe veszi, 
hogy a strukturális változtatások egy komplex folyamat ré
szét képezik. Itt olyan korszeril igénnyel kell fellépni és 
kutatásaink a már elkészített I/4 kutatási feladat, vala
mint az előttünk áll6 A/8 főfeladat során arra irányulnak, 
hogy a rendszert korszerüsítsilk és természetesen ehhez 
kapcsolódóan a szervezeteket is. E két témához szervesen 
illeszkedik az értekezés. 

Igy vizsgálat tárgyát képezik: 

- az anyagi készletek mennyiségének és lépmőzésének 
várható változásai; 

- az anyagi. eszközök szállításával, a szállítási fel
adatok szervezésével kapcsolatos várható változások; 
továbbá 

- az elvonuló csapatok ellátása ós kiszolgálása terén 
várható változások, fejlesztési célkitüzések, valamint 
egyéb, az anyagi biztosítás rendszerét meghatározó ténye
zők. Szorosan kapcsolódik ezekhez a korszerü szervezetek 
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kialakí tásúnnk kérd.ése, melynek ronliZi.Ílúsában hasznos ta

pasztalatoknt, elképzeléseket nyújthat Deák alezredes elv
túrR ,,Ital kidolgozott disszertáció; a következtetéseiben 
feltúrt elvek felhnsználásúval, tételei bontásával, konlc
rétabb,\ tételével, további részletozésekkel. 

llasznosnnk és tudományos megalapozottsággal szerkesz

tett anyagnak értékelem - amint már említettem - a disszer
tációban kidolgozottakat, ugyanakkor szükségesnek tartom a 
további kutatást. Ez nem csökkenti a tudom,inyos értéket, 
inkább n fontosság kiemelését jelzi. Ugynnal<kor szeretnék 
rámutetni arra, hogy n szerző áltnl tett megállapítások, 
értékelései< egy része további elmélyült vizsgálatot igé

nyel. 

A részletezés igénye nélklil egy kérdésről szeretnék 

itt szólni. A ~zerző az anyagellátó szervezetei< fő korsze
rlisítósi kritériumának a mozgékonyság, gyorsaság növelését 
tekinti. Ennek elérése érdekében felveti a csapatszintli 
anyagi biztosítás szintjén alapvető fontosságú, úgyneve
zett szolgáltató szervezetek csapnthadtápból való kiikta
tásának gondolatát. Az a véleményem, hogy e probléma lé
nyegesen összetettebb annál, minthogy azt csak a mozgé

konyság - egyébként igen fontos - tényezőjének függvényé
ben vizsgáljuk. Itt sokkal többről van szó. Ilisz n szemé
lyi állomány mindenoldalú igényeinek biztosítása nemcsak 
békében, do háborúban is igen fontos szakmai, ugyanakkor 
politikai feladat is. Ezeket n szolgáltatásokat - vélemé
nyem szerint - az ,illományhoz loglcözelebb álló hadtáp 
szervezet a csnpathndtáp tudja leghatékonyabban megoldani. 
Utalok itt az ellátás problémáira, például n szövetséges 
csnpatolc részére történő átalárondolés osetón, vagy olyan 
fontos szolgáltatásra, mint a katonokereskedelmi hálózat 
csnpatszintli megoldásának szükségessége, amit az 1968-ban 
végrehajtott "ZALA" feladat is bizonyít. 
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Ezért tüzte ki az MN hadtáp vezetés a korszerü anyag
biztosítási - ezen belUl az ellátás és kis~olgálás - rend
szerének kialakítása órdekében az A/8 kutatási fófeladat
ban, hogy az elkövetkezlí 10-15 éves időszakban vizsgálni 
kell1 

- a jánnüvek hajtó-, kenó- és karbantartó anyagokkal 
való ellátásának és kiszolgálásának gyors és megbízható 
rendszerét; 

- a romlandó élelmiszerekkel történő ellátás rendsze
rét, ezen belül speciális szállító- és hUtórendszer kiala
kításával biztosítva az élelmiszerek romlástól és szennye
z6dóstől'való megóvását; 

- a ruházat tisztításának, mosatásának és a ruházat 
cseréjének korszerU rendszerét, külön figyelmet fordítva 
a tábori egészségügyi intézetek mosatási és tisztítiis, 
igényeinek kielégitésére; 

- a személyi állomány hadmüveloti területen történő 
időszakos fürdetósénok rendszerét, figyelemm~l'az ehhea 
biztosított eszközlik kottós rendeltetésére; 

- az elvonuló csapatok korszorü tábori elhe:P,zési 
anyagokkal /tábori bútorokkal, fütó- és világító eszkö
zökkel/ történő ellátásának rendjét; 

- az egyéb személyi szükségletek /kereskedelmi cikkek/ 
kielégítésének általános rendszerét; 

- a helyszini készletek igénybevótolénak és felhasz
nálásának rendjét, 
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Olyan szervezetek kialakítására kell tehát töreked
nünk, amelyek - egyéb anyagi biztosítási feladatok mellett -
mindezeknek az igényeknek, valamint az ellátó szervezetekkel 
szemben támasztott és Deák elvtárs által kiemelten kezelt 
mozgékonyság követelményeinek megfelelnek, ugyanakkor bizto
sítják a szUksóges anyagi készleteket és szúllíthatóságot. 

Az értekezés erős oldala a logil<ni egység, értékes 
okfejtések,nem kevésbé a szerzőnek az a törekvése, hogy 

tételeit a katonai és hadtápbiztosítási tényezők figyelem
be vételével igyekszik matematikai úton is bizonyítani. 

Szeretném még hozzúfUzni, hogy Deák elvt,,rs tudományos 

kutató tevékenysége éppen a jelen időszakban szerencsésen 
találkozott az ilyen irányú állami, katonai munkával. Az 
általa javasolt szervozotekhez hasonlóak, részben mér meg

jelentek, részben a közeljövőben jelennek meg a vonatkozó 
állami okmányokban. 

Mindezek alapján a tisztelt Díráló llizottságnak az 

értekezést elfogadásra ajánlom. 




