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TAJf;KOZTATO KÖZLEMl<:NYEK 

Szovjet testvérlapunk főszerkesztőjének látogatása 
hazánkban 

A konzultáció során áttekintettük a 
36 OOO példányszámban megjelenő szov
jet katonai szakfolyóirat és a „Had
tápbiztosítás" e. kiadványunk szerkesz
tésével és megjelentetésével kapcsola
tos helyzetet, gondokat és eredménye
ket. A megbeszélések középpontjában 
a fiatal publicisták megnyerésének, elő
relátó felkészítésének, a hadsereg va
lamennyi fegyvernemének, szak.csapatai
nak anyagi-technikai és egészségügyi 
szolgálatát érintő problémáknak és 
eredményeknek, valamint az aktuális 
és mindenütt hasznosítható tapasztala
toknak közreadásával kapcsolatos ten
nivalók szerepeltek. 

Altutyin elvtárs kiemelt figyelmet 
fordított szerkesztőségünk és más ha
zai szerkesztőségek közötti együttmű
ködés helyzetére, a csapatoknál műkö
dő kisegítő gazdaságok tevékenységére, 

A VSZ hadseregei folyóiratainak s,:.er· 
kesztóségei között folyó rendszeres 
tapasztalatcsere keretében 1981 május 
25-30 kö,:.ött kétoldalú kon,:.ultációra 
érkezett szerkesztőségünkhöz 

PJOTR IVANOVICS ALTUTYIN 
ezredes elvtárs 

a „TIL I SZNABZSENIJE 
VOORUZSÉNNIH SZIL" 
e. szovjet testvérlapunk főszerkesztője. 

a hadtáptechnikai eszközök hatásfoká
nak helyzetére, valamint a vezető és 
végrehajtó szervek szakállománya pub
likációs tevékenységének arányára. 

Mindezek érdekében rendkívül hasz
nos konzultációt folytattunk a „Nép
hadsereg" szerkesztőségével, ahol a fő
szerkesztő; Szepesi ezredes elvtárs volt 
szíves személyesen tájékoztatni bennün
ket hetilapunk helyzetéről, a hadtáp
szolgálat munkáját segítő tevékenysé
géről. 

Konzultációt folytattunk Cegléd hely
őrségben a kisegítő gazdaság tevékeny
ségéről, ahol szívélyes baráti fogadtatás 
után Grézló ezredes seregtest PK 
HTPH és Papp alezredes egység PK 
HTPH elvtársak részletesen tájékoz
tattak bennünket a helyi kisegítő gaz
daság helyzetéről, eredményeiről fej
lesztésére vonatkozó elgondolásokról, 
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személyi állományuk munka- és élet
körülményei javítására tett erőfeszíté
seikről. 

A hasznos és eredményes konzultá
ció során többek között megállapod
tunk abban is, hogy bővítjük a két fo
lyóirat közötti cikk-cserét, a szerkesz
tésben, megjelentetésben szerzett köl
csönös tapasztalatokat pedig rendsze
resen érvényre juttatjuk munkánkban. 

Az elvtársi, baráti légkörben lefoly
tatott konzultáció tovább eros1tette 
folyóirataink élő kapcsolatát, szorosab
bá tette a szovjet és magyar hadtáp
szolgálat közötti együttműködést a pub
likációs tevékenység útján is. 

Szerkesztőség 

TUDOMANYOS ÉLET 

Az elmúlt időszakban a hadtáp
szolgálat tudományos életében két je
lentős esemény történt. A HSZB szer
vezésében egy hadtudományok doktora 
és egy hadtudományok kandidátusa ér
tekezés megvédésére került sor. Ezek
ről a következőkben adunk számot: 

A hadtápbiztosítás elméletéből írt 
doktori értekezés védési eljárásáról 

Szolgálatunk számára különösen je-
lentős, hogy a Magyar Néphadsereg
ben hét év után „a tudományok dok
tora" fokozat elnyerésére éppen had
táptiszt jelentkezett. 

A Tudományos Minősítő Bizottság 
Hadtudományi Szakbizottsága - mi
után a védés a jelölttől független okok 
miatt kétszer is halasztást szenvedett -
1981. június 6-ra tűzte ki Dr. Deák 
Péter alezredes „Az MN hadtápbiz
tosítási rendszer hosszabb távú fejlesz
tése" című doktori értekezésének nyil
vános vitáját, amely a HM Il-ben ke-
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rült lefolytatásra. A Hadtudománj·i 
Szakbizottság a vita levezetésére a kö
vetkezö bíráló bizottságot kérte fel: 

Elnök: Dr. Darnó László vezérőr

nagy, a hadtudományok kandidátusa. 

Titkár: Dr. Generál Tibor alezredes, 
a hadtudományok kandidátusa. 

Tagok: Prof., Dr. Farádi László 
nyá. o. vezérőrnagy, az orvostudomá
nyok doktora; Dr. Láng György rend
őr ezredes, a hadtudományok dokto
ra (belső védelem). 

Hivatalos bírálók: Dr. Bognár Ká
roly ezredes, a hadtudományok dokto
ra; Dr. Bencsik István mk. ezredes, a 
hadtudományok kandidátusa és Dr. 
Csabai Károly ezredes, a hadtudomá
nyok kandidátusa voltak. 

A jelölt több, mint két évtizede 
foglalkozik tudományos-kutatói mun
kával. Ennek eredményeként „A szá
razföldi csapatok anyagi biztosítására 
hivatott egységek és alegységek szer
vezeti korszerűsítésének útjai, működé
sük és vezetésük elvei" című hadtudo
mányi kandidátusi disszertációját 1973-
ban védte meg. Közel száz publikáció
ja, illetve nyomtatásban megjelent tan
anyaga közül 45 foglalkozik a doktori 
értekezCs valamely résztémájával. 

Deák alezredes elvtárs tudományos 
közéleti tevékenysége példás. Az MN 
Hadtáp Tudományos Tanácsának meg
alakulásától kezdve, a TMB Hadtudo
mányi Szakbizottságnak pedig 1980-tól 
tagja. Az aspiránsképzésben aktívan 
részt vesz. Több alkalommal tett eleget 
előopponensi, opponensi, bíráló bizott
sági felkéréseknek. 

A jelölt „szerzői ismertetés" -éből és 
expozéjából a bíráló bizottság határo
zatában rögzítette, hogy a téma idő
szerű, egybeesik a Magyar Néphadse
reg érvényben levő hadtudományi 
munkatervében foglaltakkal, a Magyar 
Néphadsereg hadtápbiztosítási rend
szere fejlesztésére és tökéletesítésére 
irányuló célkitűzésekkel. 
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