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TAJfKOZTATO KÖZLEMtNYEK 

TUDOMANYOS tLET 

Az MN Hadtáp Tudományos Ta
nácsa ez év:ben tartott szekcióülésén 
napirendre került témák alapvetöen az 
állami feladatok tudományos színvo
nalon történő kidolgozását célozták. 

A szekcióüléseken megvitatásra ke
rült „A VI. ötéves terv fejlesztésének 
irányelvei", az „Anyagi visszaélés", ,,A 
koalíciós összetételű hadsereg erdős

hegyes terepen vívott támadó hadmű
veletek 1hadtápbiztosításának sajátossá
gai", ,,Elgondolás az MN hadtáp gé
pi adatfeldolgozási rendszerépítési fel
adataira (1978-80; 1981-85. idöszak
ra)", továbbá feldolgozásra került az 
MN-ben folyó tudományos munka 
rendjét szabályozó 47/1977. sz. HM 
utasítás. 

A szekcióüléseken magas színvonalú, 
alkotó légkörű, hatékony és termékeny 
viták alakultak ki. A tudományos 
igénnyel összeállított előterjesztések és 
velük kapcsolatban elhangzott észrevé
telek, hozzászólások lehetővé tették, 
hogy végleges formába olyan anyagok 
készültek el, amelyek mint ajánlások 
jelentős segítséget jelentettek a vezetés 
számára, döntéseik meghozatalában. 

A munkánk tudományos alapon tör~ 
ténő végzése feltételezi, hogy kutatási 
terveinkben szereplő feladatok előké
szítése időben megkezdödjék. A szak
irodalom és aktuális információk gyűj
tése, feldolgozása útján olyan bázis
anyag teremtődjék, amely alapján va-

lóban tudományos igényű végtermékek 
készülhetnek el. 

Igen fontos az előrelátás, az időará
nyos feladatok előzetes tervezése, szer
vezése. Az elkövetkezendő időszakban 
néhány igen nagy volumenű tudomá
nyos téma feldolgozása van folyamat
ban. Tanulmány készül a HM szemlék 
rendszerének, ezen belül a gazdálkodás 
hatékonysága értékelését szolgáló mu
tatók kialakítására. Ugyancsak tanul
mány készül a pártpolitikai munka 
néhány tapasztalatáról, a kórházbázis 
főnökségek és tábori kórházak szemé
lyi állománya háborúra történő felké
szítésében. Elgondolások kialakítására 
kerül sor a hadtáp technika javítási 
rendszerére, az integrált alap-, szak
orvosi és gyógyintézeti ellátás kialakí
tására, valamint az MN hadtáp gaz
dálkodási, tervezési és információs 
rendszere fejlesztésének, korszerűsítésé
nek vizsgálatára. 

Igen fontos feladatként jelentkezik 
az MN 5232 htp. törzs részéről a csa
pathadtáp tagozatok, ellátó alegységek 
komplex tevékenységének tudományos 
feldolgoaisa a hadtápbiztositás rend
szerében. Ezeken túlmenően, még szá~ 
mos olyan téma tudományos kidolgo~ 
zására készült ilyen terv, amelyek az 
állami feladatok szerves részét képe
zik, azok eredményesebb megvalósítá· 
sát szolgálják. 

* 
KONZULTÁCIÓ 

Folyóiratunk társadalmi szerkesztő 
bizottságának néhány tagja ez év júni~ 
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usában szakmai konzultáción vett részt 
testvérlapunk szerken:tóségénél. Ta
pasztalatainkról a következőkben 
adunk összefoglaló tájékoztatást. 

A „Tii i Sznabzsenyije Vooruzsonnih 
szil" c. szovjet folyóirat hivatásos szer
kesztósége (18 fó) társadalmi szerkesz
tőbizottság irányításával tevékenykedik. 

A szerkesztőség évente 12 nyílt szá
mot jelentet meg. Titkos kiadványuk 
nincs. 

A folyóirat a Szovjet Fegyveres Erők 
lapja, a Szovjetunió Honvédelmi Mi
nisztériumának havi folyóirata. Először 
1940-ben jelent meg „Hadbiztos" cím
mel, majd a Nagy Honvédő Háború 
folyamán kapta a „Hadtáp és ellátás" 
elnevezést és terjesztették ki tartal
mát valamennyi hadérönemre. 

A különböző rendeltetésú vezér- és 
szerkesztőségi cikken kívül a követ
kező állandó rovatokat tartalmazza: 

- Harc-, politikai és szakkiképzés; 
- Anyagi és egészségügyi e1látás, 

pénzellátás, a csapatok életkörülmé
nyei; 

- Közlekedési utak, szállítóeszközök, 
utánszállítás, technikai biztosítás; 

- Levelek a szerkesztőségnek; 
- Tájékoztató-, szemle-, annotáció. 

A folyóirat rendeltetése - a mi kiad
ványunkhoz hasonlóan - a katonai és 
polgári szakállomány tájékoztatása a 
hadtápbiztosítás különböző kérdéseiről, 
továbbá ráirányítani a figyelmet a szol
gálat aktuális feladataira, tapasztalato
kat nyújtani azok végrehajtásához. 

A társadalmi szerkesztő bizottság 
(SZB) a szolgálat vezető állományából 
áll, elnöke a HTP TÖF elvtárs. Mun
kájuk alapját az éves tematikus terv 
képezi, rovatonként rendezve 240-250 
cikkel. A2 éves tervet havi bontásban 
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tárgyalja az SZB, a végrehajtás a fő
szerkesztő irányításával a hivatásos 
szerkesztőség (rovatvezetők, szerkesz
tők, titkárság, irodalmi lektorok, ügy
kezelő, gépírók, fényképész) feladata. 
A szerkesztőség tagjai munkaterületei
ken személyesen felelősek a rovatve
zetők, illetve a főszerkesztők felé az 
egyes rovatokban megjelentetésre terve
zett cikkek megiratásáért, a szerzők 

munkájának segítéséért, a cikkek szak„ 
mai-, elvi- és nyelvi helyességéért. 

A szerkesztőség - jelentős állomá
nyánál fogva - igen jó kapcsolatot tart 
a csapatokkal, illetve írókkal, o_fva
sókkal. 

A szovjet folyóiratot 36 OOO példány
ban készítik és központilag terjesztik 
postai úton, a szocialista országokban 
és a nyugati országokban is. ·. 

Érdekes gyakorlat, hogy a csapatok
nál társadalmi aktivisták, de eseten
ként a szerkesztőség tagjai is a hely
színen segítik a szerzők írói munká
ját. 

A konzultáció során több azonos 
gonddal is találkoztunk. Ott is kevés 
fiatal tiszt próbálkozik írással, a szer
zők többsége nem domborítja ki eléggé 
cikkében a parancsnokok, a pártszerve
zetek és más társadalmi szervezetek 
szerepét a hadtápbiztosítás napi fela
datainak megoldásában. 

Jövőbeni törekvéseik nekünk is pél
damutatóak. Jelentős szerepet kívánnak 
szentelni a szabályzatok előírásainak 

propagálására, az anyagi és katonai fe
gyelem megszilárdítására, a parancsno
ki állomány és politikai apparátus 
megnyerésére, a publikációkhoz, a sze
mélyi állomány munka- és életkörül
ményei javítására vonatlkozó kedvező 
tapasztalatok közreadására. 


