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TAJÉKOZTATó KOZLEMÉNVEK 

TUDOMANVOS ÉLET 

Az MN Hadtáp Tudományos Ta
nács 1983 decemberében tartotta év
záró plenáris ülését. A testületi ülésen 
értékelték az 1983. évben végzett tu
dományos tevékenységet, megvitatták 
és elfogadták az 1984. évi rendezvény
tervct. 

A Tudományos Tanács elnök.e ér
tékelésében kihangsúlyozta, hogy az 
1983. évre meghatározott célkitűzések, 
feladatok alapvetően megvalósultak. A 
tudományos kutatási feladatok közül 
kiemelt témaként szerepelt: az MN 
hadtáp korszerűsített szervezetei há
borús működésének és az AHKSZ 
időszakában való felkészítésüknek elvi 
és gyakorlati kérdései kimunkálása, 
a háborús vezetési rendszer fejleszté
séhez szükséges tudományos megala
pozás, továbbá az MN személyi állo
mánya szolgalati, munka- és életkörül
ményei javítását szolgáló tevékenység 
segítése, a gazdálkodásban a haté
konyságra, takarékosságra irányuló 
szakági kutatások. 

1983. évben a Tudományos Tanács 
gondozásában 14 téma készült el, me
Jyek közül néhány különösen fontos a 
szolgálat továbbfejlődése érdekében. 

EFE téma részeként elkészült „A 
koalíciós állományú csapatcsoportosí
tások támadó hadműveletben való 
hadtáp vezetése" c1mu tanulmány, 
mely a hadtápvezetés kérdéseiben elvi 
kérdések feldolgozása mellett az el-

múlt időszak gyakorlati tapasztalatait 
is összegzi. 

Gondos előkészítő munkával került 
kidolgozásra az „MN Előretolt Had
táp V e:::.:etési Pont munkája, állomá
nya. öss::.etétele" c. tanulmány, mely 
kellő részletességgel taglalja az MN 
hadtáp háborús vezetésében érintett 
szervezetek feladatait. 

Elkészült az „Elgondolcis a kö::.pont
hadtáp technikai javitóü:::.em kialakítá
sára'' c. előterjesztés. Az anyagi szol
gálatunk „fehér foltja" területén fog
lalkozik a hadtáp technikai eszközök 
közép- (nagy-) javítási lehetőségeinek 
gyakorlati problémáival. A szerzők 
munkája jó vitaalapot nyújtott a javí
tóüzem kialakításához szükséges kuta
tómunka további feladatainak megfo
galmazásához. 

Két szekcióülés keretében kerültek 
feldolgozásra az MN története komp
lex kutatása keretében, az MN hadtáp 
története kutatásával kapcsolatos fel
adatok. A szekcióüléseken kialakított 
állásfoglalások alapján készült el és 
került jóváhagyásra az MN hadtáp 
történetének. tudományos kutatási ter
ve 1945-1980. időszakra vonatkozóan. 

A társfegyveres testületekkel való 
együttműködés alapvetően csak a ru
hizati szakanyagok vonatkozásában 
előremutató. A Ruházati Koordinációs 
Bizottság eredményesen funkcionál. 

Tanintézeteinknél továbbra is kellő 
hatékonysággal működnek az Önkén
tes Tudományos Diákkörök. Örömmel 
tapasztalható, hogy lendületük, érdek-
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lődésük változatlanul töretlen, publi
kációs törekvéseik bíztatóak. 

Folyóiratunk a Hadtápbiz.tosítás to
vábbra is fontos szerepet játszik a 
szolgálat állományának elméleti és 
gyakorlati felkészítésében. Elkészült 
és 1984-ben kiadásra került a folyó
irat 1968-1982. időszakot átfogó „re
pertóriuma''. Fokozatosan tovább fej
lődik a publikációs tevékenység, szer
zőink saját folyóiratunkon kívül jól 
kihasználják a „Honvédelem" és a 
„Honvédségi Szemle" folyóiratok adta 
lehetőségeket. 

A Hadtápbiztositásban 1983-ban 74 
cikk jelent meg 80 szerzőtől. 

A Honvédelem titkos számában 
(egy különkiadással együtt) 18 cikk 
jelent meg 23 szerzőtől. nyílt számá
ban pedig 7 cikket produkált 8 szer
ző, ez összesen 25 cikket jelent. 

A Honvédelem pályázatán 6 fő 

nyújtott be tanulmányt. Ennek szín
vonalát az jellemzi, hogy a 6-ból 
egy-egy első, második és harmadik 
díj és két jutalom került odaítélésre. 

A Honvédségi Szemle 12 számában 
ez évben 24 szakmai cikk jelent meg 
29 szerzőtől. Ez az elmúlt évekhez 
képest újabb előrelépést jelent. 

Központi hetilapunk a „Néphadse
ref!," sok szolgálatunkat érintő cikket 
jelentetett meg, ez is bizonyítja, hogy 
a munka- és életkörülményekkel fog
lalkozó kérdések egyre jobban foglal
koztatják a szerzőket és az olvasókat. 

Tudományos káderképzésünk során 
ez évben dr. Csordás Lajos ezredes 
megvédte kandidátusi disszertációját. 
Ugyancsak kandidátusi címet nyert cl 
az MN KSZF-ség állományából dr. 
Dobó Ferenc alezredes elvtárs. 

Jelenleg 2 fő ösztöndíjas, 4 fő le
velező aspiráns van szolgálatunkban 
és 1983 öszétől önálló aspiránsként te
vékenykedik újabb 3 fő. 

1984. évben a fő figyelmet az 1986-
1990-es időszak tudományos prognosz
tikájának elkészítésében való részvé·· 
telre, a VII. ötéves terv szakterületen
ként történő tudományos igényű ki
munkálására, a VSZ hadtáp vezetőt, 
és VSZT üzemanyag-szolgálata vezetői 
értekezletek anyagának előkészítésére, 

valamint az MN hadtáp 1984. évi 
föfcladataihoz kapcsolódó és a kutatá
si tervekben szereplő témák elkészíté
sére kívánja fordítani az MN Hadtáp 
Tudományos Tanács. 

Szerkesztőség 

Oktatófilm megjelenése 

Az MNHF-ség megbízása alapján 
a MAFILM Katonai Stúdiója elkészí
tette „A hadtápbi:::.tosítás sajátosságai 
télen" című oktatófilmet. A film be
mutatja a téli zord időjárás hatását 
az emberi szervezetre, technikára, 
anyagra és az ellcnr.: való védelmet, a 
hadtápkatonák és alegységek téli had
tápbiztosítási feladatokra való felké
szítését, a végrehajtás módját erdős

hegyes terepen. 
A filmet valamennyi hadtáptago

zatban, tanintézetben a téli kiképzés 
során, téli gyakorlatok előtt ajánljuk 
levetíteni. 

Az oktatófilmet az MN Politikai 
Nevelőmunka Módszertani Anyagi 
Központ területi filmbázisaitól normál 
és keskeny kivitelben lehet igényelni. 

Kamrás Lás:;.ló alezredes 

FOLVOIRATOKBOL 

I. Altalános doktrinális kérdé
sek 

1. Hadtáp feladatai a, új kiképzési 
évben. 

Kurkotkin marsall elvtárs cikkében 
Tudományos kutató munkánkban először ismerteti az eddig elért ered· 
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