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Az anyagi_tecnnikai szolgálat 1990_ben történ§ lébehqá§a_óta egyre mgyobb

igeny vanáá,repti és eyakfrlati kéd&ek, prólé,mák nrdmráryos igénytímeg_

v?iaszousara a szamrai i;aoaot szellemi tánrogatáMra A "hivatalós" rcldben 1
szóbeü v,agy írásbeli szalrmai elóadltsok, véleurénye|$ vitlllyago|,rrcpjutottak el

minoeo*iié".'Ez a gondrrnk az eltelt iddszaktan mindirrkább növekedett, melynek

lll"goroarar, ,igy véúiik egy rendszereseir megielerrdkitzponti szaüurai kiadvány (fo-

lyóirat) sokat segíthehe.

NéMrry hnekifutás" utár áz MH fuiyagi_Technikai F&soporfiőnök MH AT_

FcsD MH'Pk belyettes kezdeuréqyez #n: y MH Pararrcsnok__táurogatásával, a

MK horrvédelmi miniszterének engúaYewl 1993. évtót egy önnáIló szalrnai kiad_

vány indulhatútjára.

AzMHATFCSF.ség'Ketomiloglszfikl(Anyegl.r:"}d|$lizÜo§ítá§)'
cínrűkidvárrynak u^Ó\ubogy évente 4 sámban - eg}errként 12_15 ív tefjede-

lemben . megielenteten ciúek segítségével folyamatosarr uftostty azinyagi_Ech_

nirais"orgatehéletiésgyakülatiKró*emek,píúlémáfurakegységesértelmezéséL
aa iltegrbiós folymratok továb_bfejlesztésérek elűsegít6ét,

Folyóiranrnkat a korábban közke,dvelt "IladtápbiztmítrÁs" című kiadvány

jogutódjának tekinü íik.

A fónökségi kiadvárryban (folyóiratban) különbözd put{fio,xtat kíváíljuk

közreadni az aitasi*cnniui Uiaostt* ttosisúíI(a) tórébe @ltozó szalcteflktek

harckészültségével, mozgósítáMval, fekészítésével, kiképzésével,

gr"dá,kodá.á""l, myagi srrciattis exárásáral, ki§zolgáláM\fial technikai_,

Egeir.egiigyi_, tozl'etédési bizosításával, mwk4_.és balesetvédelmével

éi vpzetésével kapcsolatos feladatok végreh4i táMra irányuló központi

intézkedések értelmezésé§

a saalsteriiletd<e &intí feladatok negoldásft segítd helyr keademárpz*ekeü

gyakorlaok, benrutatók, rerrdezvények tapasztalatainak feldolgozásá§

a szakterüetekhez kapcsolódó tudomárryos kutatómurkák eredményeinek

rcndszeres megismerését.l}
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A folyóiratban §zeí€peltetptt rovrto}rt mindenkor az eló*kben jeiizr;tt té-
máknak negfelel&n határozzuk meg, a cil*ek tartalmának, jellegének fü ggvényé-
ben. A megielenó cikkek nerq pótolják és uem is pótolhatják a központi
szótilyozókat, így azok ortalnrában szltrrotunk vitára serkentdés vitatkozó véle-
ményelrre is.

Elgondotásurrk §zerint lehetó§éget bizto§ítunk más szervezetek pubükációinak
megiebntetésérc is, nint közgazdasági, ffrrzügyi, jogi, elbelyezési, berrrháá§i, pol-
gári togisztikai és egyéb szakt€ííilet§k. Sdvesen fogadjrrk jelentkezésiiket. Hason-
lóan nyitottak vagyunk a BM alárendelt fegyveres szervezeüek szakállománya
észérp is közfieklddésí€ száutottartott pbtltációjttk közreaűsával.

A kiadványt (folyóiran) az ATFCSF-ség vezetd áIlonrárryáMl (csoportfúr&
kök és önálló szolgáLafdnökök), illewe a fiVíKA Anyagi-Tecbnikai (ÖssztaOerO_
nemi) fakultás parancsnokok személyébdl áló Szerkcsztő Bi"átt§ís gondozza.
Kivit€lezé§éíe azMH Anyagi_Tecbnikai Információs Közpmt és az MH Hadtáp
Szotgáltató Központ kapott megbíást.

A kiadványt kezdetben 250 pélünyMn tervezziik megielentetni. A folyóirattal
ellátjuk a MH és az MH vezetd szerveit, az anyagi-technikai szolgáIattal rendelkező
csapatok, intézetek vez€tó állomárryát. A kmlátozott példánysárr ne,m teszi lehe-
tővé, bogy minden szakember rászére önáüón példányt biztosítsunk, ezért sánítunk
ar4 hogy az anyagi:techní?,aiffuakökmegszervezik a folyóirat kOzreadáMt és is-
meítetését a katonai §zeívezet€n belül.

Bízomabban, hogykiadvárryunkatmegértéssel fogadják, amegielentetettprrb,
likációkat szaktertiletiikön hasznosí$ák, és az olviisók kedvet kapnak publikáMsr4
moridanivalójuk közreadására" ezzplis segítve a szerkesztóég tevékenységét.

Dobó Péter vczérőrnagy
a Szerkesztd Bizottság
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