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TÁJÉKOZTATó KÖZLEMÉNYEK 

TUOOMANYOS ÉLET I 
Az MN Hadtáp Tudományos Ta

nács plenáris ülésen adott számot az 
elmúlt 5 évben végzett kutató mun
káról. 

Dr. Lapos Mihály vezérőrnagy elv
társ részletesen értékelte a tudományos 
testület munkáját, az MN különbözó 
szintjein végzett tudományos tevékeny
ség erős és gyenge oldalait. Követke
zésképpen megállapítható, hogy a kor
mány tudománypolitikai irányelvei 
megjelenését követően a hadseregben, 
így szolgálatunkban is, eredményesen 
fejlődött a tudományos munka. Erő

södött az elmélet és gyakorlat kap
csolata, fokozódot!t a tudományos 
munka szerepe az oktatási, nevelési 
és kiképzési feladatok megoldásában. 

A hadtáp hadtudományi tevékeny
ség eredményesen segítette elő a fej
lesztési célkitűzések realizálását, a 
szolgálat valamennyi szakterületén je
lentkező feladatok megoldását. Hatá
sára javultak a személyi állomány élet
és munk,akörülményei, hatékonyabbá 
váltak a védelmi kiadások felhaszná
lására tett intézkedések, korszerűsödött 
a gazdátkodási rendszer, fejlődött a 
hadtápbiztosítás elmélete és gyakor
lata. 

A tudományos munka erőssége, hogy 
rendszeresen részt vesz a döntéselő

készítési folyamatban, annak a tudo
mányos munka eszkö~eivel történő ala
pozásában. 

A nagyobb jelentőségű kidolgozói 
és fejlesztési feladatok megvalósítására 
egyre inkább jellemzőbb, hogy azok a 
tudományos munka módszerével, a 
legjobban felkészült káderek széles 
körű bevonásával és az elvi, elméleti 
alapok egyértelmű tisztázásával kerül
nek megvalósításra. 

A tudományos eredmények kellő
képpen hasznosításra kerültek az ok
tató-nevelő munkában, a különböző 

szintű gyakorlatok, rendezvények elö
készít~ében és a továbbképzések so
rán. A kutatómunka hatására fejlődött 
a vezető szervek mun!k!amódszere, több 
területen feltárásra kerültek a hatág
fokot növelő tényezők, tOkéletesedtek 
a harctevékenységek hadtápbiztosítá
sának módszerei, a harckészültség és 
mozgósítás színvonala. Fejlődött a 
gazdálkodás, közelebbről a szolgálta
tások minőségének, az élet- és munka
körülmények javításának és a gazda
ságosság hatásfoka. Emelkedett az el
lenőrzés hatékonysága, a hadtápbizto
sítás komlex rendszerébe tartozó fela
datok megvalósításának színvonala. 

A Tudományos Tanács az elmúlt 5 
év alatt 51 rendezvényen összesen 74 
témát dolgozott fel. A te3tülcti ülések 
alapvetően eredményesek, az előter
jesztett anyagok nagyobb része szín
vonalas volt 6s nagymértékben hozzá
járultak a fő feladatok tudományos 
megalapozásához. 

E munka értékét növeli, hogy a té
mák jellegétől függően a testületi ülé
sek kibővítettek voltak, melyeket 
magas fokú aktivitás, őszinte, elvtársi 
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légkör, előremutató és építő bírálatok 
jellemeztek. 

Úgy ítélhető meg, hogy a felső és 
középszintű szerveinknek a polgári tu
dományos kutató szervekkel való kap
csolata általában megfelel az elvárá
soknak, mint ismeretes egyesekkel kü
lönösen kimagasló értékű kutatásokat 
végeznek és eredményeket produkál
nak. Ezen együttműködések eredmé
nyeként jelentős sikerek születtek az 
MN részére nagyjelentőségű, de a pol
gári életben is közkedvelt különféle 
konzervek - köztük 15 féle űrhajós 
konzerv - kialakításában. a korrózió
védelemmel kapcsolatos védőanyagok 
kimunkálásában, az állami díjjal ki
tüntetett kollektíva által kifejlesztett 
többrendeltetésü folyami uszályhíd 
megalkotásában, a csapattárolási (rak
tározási) rendszer fejlesztésében, to
vábbá a „konzerv" és „fóliás" tartó
sított kenyér gyártástechnológiájának 
kidolgozásában, és nem utolsó sorban 
a nagy stratégiai és takarékossági jelen
tőséggel bíró „védett üzemanyagtáro
lók" katonaföldrajzi, műszaki és gaz
dasági problémáinak feltárásában, a 
megoldás módszereinek kimunkálásá
ban. 

A „Hadtápbiztosítás" folyóirat 
színvonala tovább javult, egyre inkább 
betölti helyét, szerepét, azaz ma már 
lényegében időben és jó színvonalú 
cilci{ek útján tájékoztatja szoláglatunk 
személyi állományát az aktuális fela
datokról, a vezetés elvárásairól, a le
folytatott rendezvényekrői, azok ta
pasztalatairól, értékelésekről, egyes 
szervek, személyek :adott témában ki
fejtett véleményéről. Az elmúlt 5 év
ben 20 kiadványban összesen 397 cik
ket jelentettünk meg 416 szerzőtől. 

A tudományos káderképzés - a le
hetőségek függvényében - alapvetően 
tervszerűen folyik. Szolgálatunk terü
letén jelenleg 6 fő hadtudományi fo
kozaton tevékenykedik. Jelenleg 3 fő 
nyugdíjas kandidátussal szoros munka-
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kapcsolatban állunk. Ezideig 10 fő as
piránsunk van és 1 fő doktori disszer
tációján munkálkodik. Az elmúlt 5 
évben 5 fő védte meg disszertációját, 
2 fö lefolytatta munkahelyi vitáját. 

Tudományos munkánk gyenge olda
lához tartozik, hogy a napi munka 
során nincs kellően kihasználva az eb
ben rejlő lehetőség. Még kevés olyan 
értékű munka születik, amely a külön
böző hadtáp gyakorlatok és más hasz
nos tapasztalatok mélyreható, tudomá
nyos igényű elemzése alapján jobban 
segítené a hadtáp elmélet és gyakorlat 
továbbfejlesztését. Lemaradás van a 
különböző katonai szervezetekkel való 
összehangolás, együttműködés, illetve 
a széles körű tapasztalatok mélyreha
tóbb elemzésében, feldolgozásában is. 

Még sok a tennivaló a fiatal had
táptisztek tudományos rnt.mkába való 
fokozottabb bekaposolásában, a tan
intézetek tanári állomár:ya elméleti 
kapacitásának jobb kihasználásában és 
a ZMKA hallgatóinak kutató munká
ba való aktivizálásában, a szakirodal
mi bázis kihasználásában és az infor
mációs szolgáltatás által biztosított le
hetőségek igénybevételében. 

A tudományos tanácskozáson meg
fogalmazásra kerültek a következő 
tervidőszakban megvalósításra varo 
kutatási feladatok, melyek közül né
hány j elentóségénél fogva kiemelést 
érdemel: 

- az MN hadtápban végzett tudo
mányos kutató munka biztosítsa min
den szintű vezetők döntéséhez a szük
séges előrelátást, a fejlesztéssel-, fel
készítéssel-, fenntartással kapcsolatos 
soron levő feladatok végrehajtásának 
elméleti megalapozását, egyben erősít
se a tudományos szemléletet és a tu
dományos munka iránti igény fokozá
sát, az elmélet és gyakorlat mind haté
konyabb kapcsolatát; 

- tárja fel mindazon lehetőségeket, 
amelyek a korszerű fegyverzet, tech-
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nika, harceljárás és a hadtápbiztosítási 
rendszer, illetve a hadtápszervezetek, 
a hadtáp technika közötti meglevő 
alapproblémák megoldását szolgálják 
mind a rendszerbeni, mind az NIN-ben 
bekövetkező szervezetbeni változ.iso
kat alapul véve; 

- biztosítsa, hogy az MN h.1dráp 
valamennyi szakterületén végzett ku
tatómunka kellően támw:zkodjon a 
népgazdaság területén folyó és tevé
kenységünkhöz kapcsolódó tudomá
nyos munkára, bővüljön ;1z együttmű
ködés a polgári kutató bázisokkal, 
szervekkel. Fokozódjanak a közös ku
tatások a fegyvernemek, szakszolgála
tok kutatóival, biztosítva a specifiku
mok jobb érvényesítését; 

- hatékonyabban has7nálja fel az 
EFE törzs, a baráti hadseregek, a 
társfegyveres testületek, az MN fegy
vernemi-, és szolgálati főnökségek tu
dományos szervei által elért eredmé
nyeket. Biztosítsa a hazai és nemzet
közi tapasztalatok feldolgozásának fel
tételeit, hasznosításának lehetőségeit; 

- segítse elő a „Hadtápbiztnsítás", 
a „Honvédorvos" és más katonai szak
folyóiratok, különböző főnökségi szak
kiadványok útján a rendszeresebb tu
dományos tájékoztatást; 

- tökéletesítse a tudományos munka 
szervezésének, irányításának módszere
it, ·különös tekintettel a fdadatmegfo
galmazásra, a hadtáp szolgálati ágak, 
a tanintézetek és a csapatok közötti 
együttműködés erősítésére, a koordiná
cióra; 

- kutassa - :az .MN különböző ve
zető szervei tevékenységéhez kapcso
lódva - a hadtápvezetés tökéletesíté
sének útjait, módjait, hogy az MN 
egyre ütőképesebb, a kor színvonalán 
álló hatásos fegyverrendszerekkel ellá
tott csapatai harctevékenységének had
tápbiztosítását a követelmények szint
jén legyen képes tervezni, szervezni, 
irányítani. 

FOLY0ffiATOKB0L 

1. Általános doktrinálási kérdések 

1. 1957-1980. (az USA katonapoli
tikájánaJ;: változásairól). 

Ismerteti Carter 1980. január 23-i 
kongresszusi beszédét, összehasonlítja 
Eisenhower elnök 1957. évi ·kongresz
szusi üzenetével. Ha Carter politikája 
- amely ma a korábbi állásfoglalásai
tól 180 fokban eltér - megnyeri a 
Kongresszus és a közvélemény támo
gatását, és valami váratlan incidens 
közbe nem jön, 1981 januárjában to
vábbra is ö marad az USA elnöke. Ez 
a politika azonban számos kérdést vet 
fel: új célkitűzéseihez rendelkezésre 
állnak-e az eszközök? az új katonai 
programok eredményei csak évek múl
va mutatkoznak; Európa ~zámára elő
nyös-e az új amerikai kemény vonal? 
Végül megállapítja, hogy Carter új 
vonala nem egyezik azzal, amivel 
Franciaország immár 20 fve elkötelez
te magát. 

De/ense Nationale, 1980. 3. sz. 
91-96. oldal. 

11. Vezetés és gépesítés 

1. Anyagi eszközök egységes nyil
vántartási rendszere. 

A Szovjet Fegyveres Erők hadtáp
törzse együttműködve a vezérkarral és 
más főcsoportfőnökségekkel kidolgo
zott egy új utasítást a hadseregben levő 
mindennemű anyag és tec.hnika egysé
ges nyilvántartási rendjére. A cikk fel
sorolja a rendszer előnyeit. 

Tii i Sv,abzsenyije, 1980. 7. sz. 
52-55. oldal. 

2. Elektronikus számítógép és au
tomatizált vezetési rendszer alapján. 

V arlamov vörgy. elvtárs cikkében 
jellemzi a számítógépes feldolgozás 
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