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1 TUDOMANYOS MUNKA 1 

A Szovjet Fegyveres Erők hadtáptörzse tudományos 
osztályvezetőjének látogatása hazánkban 

Iván lvanovics Kuscs ezredes elv
társ, a hadtudományok kandidátusa, 
docens, a Szovjet Fegyveres Erők 

hadtáptörzse tudományos osztályának 
vezetője, a Nagy Honvédő Háború 
veteránja 1981 augusztus 24-28 kö
zött kétoldalú konzultációra érkezett 
az MN had.táptörzséhez. 

A konzultáció során megbeszélésre 
került a Magyar Néphadsereg had
tápjánál folyó tudományos munka 
tervezés·ének, szervezésének, értékelé
sének és hasznosításának kérdései. A 
kétoldalú konzultáción szó volt a tu

dományos káderképzésről és a főnök
ségi kiadványok elkészítésének (for
dításának), szerkesztésének és kiadá
sának rendjéről is. 

Kus-cs ezredes elvtárs itt tartózkodása során tájékozódott az MNVK, a Zrí
nyi Miklós Katonai Akadémia tudományos osztályain, valamint az 5. HDS had
táptörzsnél folyó munkáról is. 

Móricz ezredes elvtárs, az MNVK tudományos osztályám1k vezetője ismer
tette a Magyar Néphadseregben folyó tudományos munka összehangolásának és 
irányításának kérdéseit. 

A Zrínyi Miklós Katonai Akadémián Kuscs ezredes elvtársat fogadta dr . 
Fábián Gyula ezredes elvtárs, az akadémia parancsnokának helyettese. Az aka
démián folyó tudományos munka megismerése után Kuscs ezredes elvtárs meg
tekintette az akadémia múzeumát, amelyről az 5. HDS. hadtáptörzsénél Kapus 
ezredes elvtárs, (parancsnok hadtáphelyettes) ismertette a seregtestnél folyó had
táp tudományos munka sajátosságait, valamint tudományos munka eredményei
nek gyakorlati felhasználását. 
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A ha.s.znos és eredményes konzultáció során Kuscs ezredes elvtárs az adott 
témákkal kapcsolatosan rövid tájékoztatást adott a Szovjetunió Fegyveres Erői
nél folyó tudományos munka egyes kérdéseiről, amelyeknek részletesebb megis
merésére a jövőben Szovjetunióban lefolytatott konzultáció ad lehetőséget. 

Az elvtársi, baráti légkörben megtartott konzuLtáció segítséget jelent tudo
mányos munkánk minő&égéoek javításához. Hozzájárult a szovjet és magyar had
tápszolgálat közötti együttműködés fejlesztéséhez a tudományos munka elméleti 
és gyakorlati tevékenységének összehangoltabb, a kölcsönös tapas21ta1atok haté
konyabb felhasználás.a és megvalósítása módszereinek feltárásához. 

FOLY0ffiATOKB0L 

1. Általános doktrinális kérdések 

Korszerűsíteni kell a hadtápot. 

Az amerikai hadsereg hadtápja je
lentős változáson megy keresztül a 80-
as években rendszeresítésre tervezett 
új technika miabt. A szerző áttekinti a 

közelmúltbain történt változásokat, 
majd foglatlkozik az amerikai hadtáp
központ azon erőfeszítéseivel, hogy 
jobban kielégítse a harcoló csapatok 
szükségleteit. 

Military Review, 1981. 1. sz. 51-
59. oldal 

II. Vezetés és gépesítés 

1. Elosztó állomás automatizált ve
zctJési rendszere. 

A szerző cikkében foglalkozik a 
rendszer eszközeivel, a rendszer által 
végzett feladatokkal, valamint szemlél
tetően ismerteti a feladatok elvégzésé
nek módját. 

Tii i Sznabzsenie, 1981. 4. sz. 62-
65. oldal 

2. Tájékoztató rendszer. 

A Szovjet Hadtáp és Szállítási Aka· 
démia egyik tanszéke tájékoztató rend
szert dolgozott ki egy gépkocsi javító 
üzem automatizált vezetéséhez. A rend-
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A „Szerkesztőség" 

szer segítségével a vezetők adatokat 
kapnak a javításhoz szükséges pótal
katrészek biztositásának lehetőségeiről. 

Technika i Vooruzsenie, 1981. 7. sz. 
16-17. oldal 

3. Helyőrségi kórházak fejlesztésé
nek főbb irányai. 

Jurov altibgy. elvtár:s cikkének első 
részében vázolja a helyőrségi kórházak 
aktuális helyzetét, majd rátér a kórhá
zakban folyó munka fejlesztésének 
feladataira. Ezen belül foglalkozik a 
gyógyítási, a vezetési folyamatokkal, 
az orvosi .etikával, valamint a csapa
toknál folyó munkával. 

Medicinszkij Zsurnal, 1981. 5. sz. 
3-8. oldal 

4. Újítómozgalom 
szolgálatban. 

a közlekedési 

A Német Nemzeti Néphadsereg 
közLekedési ,szolgálatának főnöke, Grii
fe vörgy. elvtárs az újító mo7.galommal 
kapcsolatban feltett kérdésekre ad vá
laszt. 

Militiirteclmik 1981. 2. sz. 94-96. 
oldal 

5. Gazdaságirányítási szervek adat
tárolási é.s kiértékelő rendszere. 

A minőségileg jobb döntés előkészí

téséhez szükséges információs folyamat 
racionális kialakítása érdekében a ter
vek elökészí.tése, végrehajtása, ellenőr-
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