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A haditechnikai íejlódés és a hadtápbiztosítiis

C:abai C,1 iirg alezredu AaxtlitJátusi írlekczísétt e ll o ilija

Csabai György alezredes 1987, október 1)-én védte meg Az új uárazfiidi harci
tecbti*.ai uzhazal hatása az ellátóc.;apatoÉ alkalmazására. a tel,ékenlsignA ,famáiru, eüárá
vira, fallamatos varaczui tot ábbfljlőű.riilre i: felklritl:nkrc cimű kandidátusi értekezését a
Zdnyi Miklós Katonai Akadémiár rendezett nyilvános vitaüIésen,

A bíráló bizottság elnöke: dr. Thürmer Gyula alezredes, a hadtudomány doktora;
tagjai: dr, Kiss I(á_roly alezredes, dr, Kószegvári Tibor alezredes, dr, Gazda Pál mk. alez
redes, dr, VargaJózseí alezredes, dr. Kurucz Tibor gy. ezredes, a hadtudomány kandi,
dátusai voltak. Hivatalos birálónak dr. Gion Béla mk, alezredest ós dr. szcncs zoltán
alezredest, a hadtudomány kandidátusait kérték fel_

Az értekezés kutatási háneréról, céljairól, egyszersmind tanalmi mondanivalójának
lényeges részeiróI jó képet kaphatunk a jelölt vitabevezetóje a.lapján.

A haditechnikai fejlódés, a sz|trazföIdi csapatok átszervezése, a hadtápszervezetek
strukturájában, működésében keletkezett ellentmondások folytán nagyon idószerűnek
ítélhetó az értekezé§ témaválasztá§a.

Az opponensek rylajrlctlic elirnelxll az énekezés tudományos énékeit,
Dr, Gion Béla alezredes szerint a jelölt rzbtt rnalasal faglalta i)ssze az új hazai techni-

kai eszközöknek az ellátócsapatok szewezetére, állományára, múködési eljárásaira és fel
ké§zítéséfe gyakorolt hatását, s széleskörúen tiikröztett. ezen hatásmeclranizmusok
érvényesülését az ágazaú réEztenletek fejlesztése vonatkozásában is, és a disszertáció
értékét növelte a számos új definíció, és a fejezet értékével bíró vázlatokat,

Dr. Szenes Zoltán alezredes úgy vélte, hogy a l.i:zutáció újulű ttllta ahadtáptech-
n|ka lgazai rendszerének koncepcionáJis felrajzolásában, a fejlesztési alapelvek kidolgo-
zásában és az ellátószervezetek szervezési, működési, alkalmazási és felkészítési kérdései,
nek elméleti igényű rendszerézésóbcn ós elemzésében jelölhető meg,

Eltéró véleményt képviseltek az opponensek az éftekezés vizsgálati kórének meg-
itélését tekintve. Dr. Gion Béla a.lezredes a hadtáptechoika vizsgálata mellett szorgal
mazta a hadtlqszakanyagok elemzését, tfugyalJset ís.

Dr. Szenes Zoltán d,ezredes zavarónak tartotta a hadtápszakanyagoknak a techni
kai eszközök mellett történó vizsgálatát. A hivatalos bírálók opponenciáikban néhány
problémát is felvetettek. Dr. Gion Béla alezredes pontatlannak ítélte a jelölt néhány
megillapítását a hadtáptechnikai eszközök középtávú tervezése, szabványositása és

gyártása tekintetében. Dr, Szenes alezredes kifogásolta az új hadtáptechnikai e§zköz - új
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hadtápszervezet uj alka]mazal - új íelkészítés összefüggés tulhangsúlyo zas^t és az éíte-
kezés erós technikai szemleIetet (amelyet cglébként több vonatkozásban erénynek is
taftott); kevésnek itélte meg (mennyiségileg) a felkészítési reodszer tartalmi és formai
valroztarÁával kap< solarban lcinakar,

A bíráló biz<lttság_ néhány rószkérdésben intézett tóbb kérdést a jelölthöz. Az ezt
követó vitában Szabó Árpád aleztedes, Dobó Péter ezredes, Szúcs Lásiló alezredes, dr,
Farkas PáI alezredes és Lex Mihály ezredes vett fészt,

_ HozzaszóIásukban a hadtáptechnikai eszközök múködési eljárásokra gyakorolt
hatásaiv"], a teclrnikai fejlesztés elveivel, az értekezés új tudományos eredményeinek
gyakorlati hasznosíthatóságíva.l és a jelölt tudományos habitusának elismerésével foglal-
koztak,

Az opponensek bírálatára adott vilaszában Csabai György alezredes elismerte,
hogy a feldolgozott téma összetettsége rendkívüI tág teret a<l a különbözó szemléleű és
részletességű bírálatoknak, amclyck más és mas izakmai környezerból fakadhatoak.
Azzal is egyctértett, hogy újabb vizsgálatok lefolytatásával és egyéb információk felhasz-
nalásával gazdagítható a vitatott kérdések önálló témaként történó feldolgozása, Az
opponensek jelzéseit, ajánlásainak nagy részét olyannak tekintette, amelyeli a további
kutatások során szelaezesen beépíthetók az eüátócsapatok szervezeti fejlesztésének
tudományos megalapozásába. A bifálók több ponton eltéró véleményei azt is jeir k,
hogy lz 

_lrtelmezűben leidalgazut probléniA nagoldáúboz és ftjk:zté.ri fttadanle tlégrehay'áú-
boz tabbflle út uzet, Az értekezéssel kapcsohtós kritikai észrevételeÉet eüsmert;, de"kifei
tettc ez autonóm véleményét a vitatoti ploblémákkz kapcsolatban. A hazai technikai
eszközök fejlesztését illetően Csabai alezredes szólt arról, hogy az új eszkózök nem szo,
dtják ki azonnal a régieket, s ez szükségessé teszi a változatos ellátási módszerek alkal-
mazását, esetenként igényli a többgenerációs hadtáptechnikai eszközök meglétét is.
Meggyőzően hangsúlyozta, hogy a hadtáptechnika a haditechnika szerves része, fejlesz-
tését katonai és polgári eró és eszközállomány igénybevételével kell folytatni, Rámuta-
tott arra, t]ogy a technikai fejlesztéssel párhuzamosan meg kell tahlni az ellátóc:aPanle
[e_l!pité:íilei optimáli_r aritryait í.r nóLl,lz€ltit, nűÉöű:iiÉ, mal)iliihuA is harcbiztuiusuh Úglobb

íchrfulei Az elktó.,wpaíaL alkahtuzáw egik alalpiltérruk azoh heju ís irzerű aopoiűitá-
uit tattja. aneh,h,t nittden haduptagnearro landtkOz(;a4 l ina,?lalt,

A vitaülésen elhangzottak alapján a bíráló bizottság egyhangúan 10Oryo-os szavazat-
eredménnyel javasolta a Tudományos Minosttci Bizotrsagnak Ciabai György alezredes
részere a haJrudomán1 kandidárLr,a íokozat odaítélóser.

Csabai György a.lezredes 1988, január 5-én a M4gyar Tudományos Akadémián
ünnepélyes keretek között áwette a kandidátusi oklevelét,

d,r, szenu zalün alezrcda
a badtudamálry Aaxdidátaw
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