
NÉPSZAVA - Virizlay Gyula: A 
szakszervezetek nevelő szerepe és a 
művelődés (II. 19.). (Pártélet 1978/4. 
sz.) 

A Zrínyi Katonai Kiadó 1978. év
ben megjelenő „terméséből" különösen 
a~ alábbi kiadványokat ajánljuk s~íves 
figyelmükbe: 
Kovács György-Deres László: Kék 
nyilak a béke ellen; Vajda Péter: 
Bombaüzlet; Szovjet szerzői munkakö
zösség: Harcászat - harci példákban 
(szakasz - század) ; Magyar Szerzői 
munkaközösség: A katonai vezetés 
időszerű kérdései (Válogatás a nyuga
ti katonai vezetési irodalomból) ; 
Szovjet szerzo1 munkaközösség: A 
zászlóalj harcászata; Magyar szerzői 
munkaközösség: Az alegységparancs
nok kiképző-nevelő munkájáról. (V álo
gatás kiképzési tapasztalatokat közre
adó publikációkból) ; Bolgár szerzői 
munkaközösség: Pártpolitikai munka a 
Bolgár Néphadseregben; Dr. Tarján 
Imre: A pályakezdő fiatal tisztek élet
módja, értékorientációi, hivatásukkal 
való azonosulásuk mértéke; Dr. Ma
gyar István: Az alkalmatlan katona; 
Révai Zoltán: Titkosítások (Fejezetek 
a rejtjelzés történetéből) ; Szovjet szer
zői munkaközösség: A második világ
háború története 1941-1945. (5. és 6. 
kötet); Dr. Zágoni Ernő-Dr. Mucs 
Sándor: A Magyar Néphadsereg tör
ténete (1945-1958.); Bokor László: 
Idegháború; Dr. Somos József: A 
Honvédelmi Törvény és a végrehajtá
sáról szóló jogszabályok kézikönyve. 

Zrínyi Katonai Kiadó 
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SZAKffiODALMI 
TAJf:KOZTATO 

Az amerikai hadsereg 
fejlesztésének tervezése 

A rendszerelemzés lényege az, hogy 
bármilyen jelenséget bonyolult egész
ként vizsgál, amely magába foglalja 
mindazon kölcsönösen összefüggő ele
mek összességét, amelyek működése egy 
célnak van alárendelve (pl. rqkéta
rendszer). 

A gazdasági szemlélet lényege ab
ban áll, hogy a haderő fejlesztését egy 
olyan termelési folyamatnak tekintik, 
amelyet költség (hatékonyság) kritériu
ma szerint optimizálnak. A két mód
szer tételeinek közös alkalmazása -a 
„tervezés-, programozás-, költségvetési 
kidolgozás" mechanizmusához vezetett. 

A hadászati tervezés az évenként el
készített felderítő értékelés, hosszútá
vú (10-15 év) hadászati elemzés, ha
dás'zati feladatok terve és a hadászati 
lehetőségek terve alapján készül. 

A programozáskor meghatározzák a 
hadászati tervezéskor megszabott fel
adatok végrehajtásának racionális út
ját. A programozás eredménye az öt
éves program, amely 9 részből (hadá
szati erők, általános rendeltetési erők, 
felderítés és híradás, hadászati szállí
tás, nemzeti gárda és tartalék, kutatás, 
anyagi-technikai biztosítás, személyi 
állomány kiképzése, egészségügyi biz
tosítása, adminisztráció és vezetési te
vékenység és katonai segély) áll. A 
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tervezés folyamata a költségvetési 
kongresszusi jóváhagyása előtt 26 hó
nappal kezdődik meg. Zarubezsnoje 
Vojennoje Oobozrenyije. 1978/1. sz. 

,,Totális erők" 
amerikai koncepciója 

A totális erők elméletét 1971-ben, a 
„reális elrettentés" hadászati nézettel 
egy időben fogadták el. Az elmélet 
lényege az USA-nak abban a törek
vésében mutatkozik meg, hogy mozgó
sítsa a kapitalista világ minden erejét 
a világ forradalmi folyamata ellen, 
hogy felhasználja ne csak az USA, ha
nem szövetségeseinek is élőerő- és 
anyagi tartalékát a szocialista országok 
elleni katonai fölény létrehozására. 
Zarubezsnoje Vojennoje Obozrenyije, 
1978/1. sz. 

Az egészségügyi szolgálatot 
emeljük a korszerű követelmények 

szintjére 

A Szovjet Fegyveres Erők egészség
ügyi szolgálatának főnöke Komarov 
vezérezredes ismerteti az eddig elért 
eredményeket, a még meglevő hiá
nyosságokat, majd megszabja az egész
ségügyi szolgálat előtt álló feladato
kat. Tii i Sznabzsenyije, 1977. 12. sz. 

A harckészültség fokozása érdekében 

A cikk ismerteti Usztyinov, Kurkot
kin és Jepisev elvtársak beszédét a 
Szovjet Fegyveres Erők 1977. decem
ber 19-20-án megtartott értekezletén, 
amelyen a csapatok szolgálati és élet
körülményeinek megjavításával fog
lalkoztak. Tii i Sznabszenyije, 1978. 1. 
sz. 

A Nagy Október s:i.ülötte 

A Szovjet Fegyveres Erők hadtáp
jának és pénzügyi szolgálatának veze
tői röviden ismertetik az adott szolgá
lat által megtett utat és a feladatokat. 
Tii i Sznabzsenyije, 1978. 2. sz. 

Egészségügyi információs rendszer 
használatának tapasztalatai 

A „Konzultáns" egészségügyi infor
mációs rendszer célja: segítségnyújtás 
az orvosnak az optimális gyógymód 
kiválasztásában. A szerző ismerteti e 
rendszer kidolgozásának módját, lehe
tőségeit és felhasználásának tapasz
talatait. Vojenno-Medicinszkij Zsurnal, 
1978. 2. sz. 

Az osztrák hadsereg ellátásának 
részleges automaüzálása 

A beszerzés és az igénylés automa
tikus teljesítésének rendjét ismerteti a 
cikk. Truppendienst, 1978. 2. sz. 

Tervezés az anyagellátás 
irányításának alapvető funkciója 

A szerző ismerteti azokat a kiindulá
si adatokat, amelyeket a tervezés meg
kezdésekor ismerni kell, valamint ja
vaslatokat ad a prognózis elkészítésére 
vonatkozóan. Przeglad K watermist
rzowski, 1977. 6. sz. 

Költségvetés (pénzügyi biztosítás) 
feldolgozása a „Sriednia-1" 

elnevezésű adatfeldolgozó-rendszerben 

A Lengyel Néphadseregben a szá
mítógépes feldolgozás első szakasza
ként az ASCOTA gépeket rendszere
sítették. A cikk az ASCOTA-ról az 
ESZG-re való áttérés problémáit fej
tegeti. Przeglad K watermistrzowski, 
1977. 4. sz. 

A szocialista verseny hatékonysága 
emelésének útjai a hadseregben 

A szocialista verseny három lenini 
elvének, a nyilvánosság, az eredmények 
összehasonlíthatósága és az élenjárók 
tapasztalatai ismételhetősége követel
ményei alapján a szerző kifejti a ver„ 
seny hatékonysága növelésének mód
jait. Tii i Sznabzsenyije, 1978. 1. sz. 
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Pártpolitikai munka 
egy kórház-gyakorlaton 

A szerző gyakorlati példán keresztül 
ismerteti a célirányos, folyamatos és 
tervszerü pártpolitikai munka formáit. 
Vojenno-Medicinszkij Zsurnal, 1978. 1. 
sz. 

Új csapatgazdálkodási utasítás 
a Szovjet Fegyveres Erőknél 

Az új szabályzat jelentősen különbö
zik az előzőtől. A szabályzat 11 fej e
zetből és 9 mellékletből áll. Az 1-3. 
fejezet a csapatgazdálkodás tervezésé
nek és vezetésének elveivel foglalko
zik, a 4-8. fejezet ismerteti az egysé
gek és magasabbegységek anyagi, tech
nikai, egészségügyi, állategészségügyi, 
katonakereskedelmi, elhelyezési és 
pénzügyi biztosítását, míg a 9-11. fe
jezet az ellenőrzés rendjét tartalmaz
za. Továbbiakban a cikk méltatja a 
szabályzat jelentőségét. Til i Sznabzse
nyije, 1977. 12. sz. 

Diszpécserpontok 
a katonai gépkocsiúton 

A cikk ismerteti a katonai gépkocsi
utak diszpécserpontjainak telepítését és 
működését. Til i Sznabzsenyije, 1977. 
12. sz. 

Üzemanyag tömeges kiadása 
üzemanyag-szállító alegységeknek 

A cikk ismerteti a töltőállomás be
rendezését, az üzemanyag kiadásának 
és könyvelésének rendjét. Til i Sznab
zsenyije, 1978. 1. sz. 

Helyőrségi üzemanyag-megrendelés 
és szállítás 

A Lengyel Néphadsereg egyes 
helyőrségeiben kísérletként bevezetik 
az üzemanyag-ellátás központi rend
szerét. A megrendezésért a koordináló 
egység üzemanyag-szolgálatának fönö-
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ke a felelős. A szállítás is összevont 
eszközökkel történik. Przeglad Kwa
termistrzowski, 1977. 3. sz. 

Szállítási probléma 
megoldása a csapatoknál 

A szerző különböző matematikai 
módszereket ismertet a békeszállítások 
költségeinek optimalizálására. Trup
penpraxis, 1978. 1. sz. 

Elszámolás rendje 
a lengyel csapathadtápban 

A szerző ismerteti az elszámolás fo
galmát, típusait és módszereit, majd 
egy felmérés alapján kapott eredmé
nyeket. Przeglad Kwatermistrzowski, 
1977. 5. és 6. sz. 

Önkiszolgálás bevezetése 
a tiszti klubokban 

A szerző értékeli az önkiszolgálás 
bevezetése óta szerzett tapasztalatokat, 
és megadja az étterem berendezésének 
normatíváit. Przeglad K watermistrzow
ski, 1977. 3. és 6. sz. 

A katonai kereskedelem hálózatának 
helyzete és korszerűsítésének távlatai 

A cikkben a katonakereskedelmi 
boltok telepítésének és berendezésének 
eddig elért eredményeiről, valamint 
fejlesztéséről van szó. Przeglad Kwa
termistrzowski, 1977. 6. sz. 

Racionális gazdálkodás 
a hadtápszolgálat potenciáljával 

A szerző ismerteti a Varsói Katonai 
Körzet eredményeit a takarékos gaz
dálkodás terén. Przeglad K watermis
trzowski, 1977. 3. sz. 

Zöldség- és gyümölcsfeldolgozás 
a hadseregben 

A cikk a Varsói Katonai Körzet 
feladatait ismerteti a zöldségfélék tar
tósítása terén. Przeglad Kwatermis
trzowski, 1977. 3. sz. 
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Korszerűsítsük a hadtáp-szakemberek 
felkészítését 

A kiképzési helyzet általános ismer
tetése után a cikk szolgálati áganként 
ismerteti a főbb kiképzési feladatokat. 
Til i Sznabzsenyije, 1977. 12. sz. 

Tábori kórház 
települési körletének 
műszaki berendezése 

A szerző gyakorlatok tapasztalatai 
alapján vázlaton ismerteti a kórház te
lepítésének és műszaki berendezésének 
rendjét, valamint tárgyalja a végre
hajtás módját és idönormáit. Tii i 
Sznabzsenyije, 1977, 12. sz. 

Gépkocsivezetés gyakorlása oszlopban 

A cikk részletesen ismerteti a 6 
órás foglalkozás részletes levezetési 
tervét és a menetvonalvázlatot. A cikk 
igen hasznos szállító alegységparancs
nokok részére. Til i Sznabzsenyije, 1977. 
12. sz . 

USA hadtest barcorientált 
általános hadtáp támogatása 

Az 1973. évi arab-izraeli háború ta
pasztalatait figyelembe véve a cikk 
ismerteti a hadtest javító alegységei
nek telepítését, működését és lehetősé
geit. Military Review, 1977. 7. sz. 

Hadtápaleg}'ségek harcbiztosítása 

A szerző több szállító alegység gya
korlatának tapasztalatait figyelembe 
véve bemutatja az őrzés-védelem cél
szerű megszervezését. Tit i Sznabzse
nyije, 1978. 3. sz. 

Közúti komendáns szakasz 
szakharcász.ati foglalkozása 

A cikkben részletesen ismertetik a 
felkészülés kérdéseit, a levezetési ter
vet és az értékelést. Tii i Sznabzse
nyije, 1978. 3. sz . 
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Osztrák dandár badtápbiztosítdsa 

A szerző ismerteti az osztrák dandár 
hadtáp szervezését, feladatát, lehető

ségét és telepítésének elvét. Truppen
dienst, 1977. 6. sz. 

Alegységparancsnokok továbbképzése 
a csapatgazdálkodás területén 

A Lengyel Néphadsereg hadtápfő
nökének parancsára 1975-ben bevezet
ték az alegységparancsnokok gazdasági 
továbbképzését. A szerző ismerteti a 
26 órás továbbképzés eddig szerzett 
tapasztalatait. Przeglad K watermis
trzowski, 1977.. 3. sz. 

A Lengyel Hadtáptiszti Főiskola 
ruházati tanszékein jól bevált 

a különös képességű tisztjelöltek 
képzése 

A szerző ismerteti a különös képes
ségű tisztjelöltek kiválasztásának, kép
zésének és a róluk való gondoskodás
nak kérdéseit. Przeglad Kwatermis
trzowski, 1977. 4. sz. 

A Lengyel Hadtáptiszti Főiskola 
tudományos diákkörei tevékenységének 

eredményei az 1975/76. tanévben 
A szerző több kutatómunkát ismer

tet és foglalkozik az együttműködés 

kérdéseivel. Przeglad K watermistrzow
ski, 1977. 4. sz. 

Amerikai hadosztályok 
hadtápparancsnokságainak a szervezése 

A parancsnokság alárendeltségébe 
három önálló század (törzsszázad, ad
jutáns század és pénzügyi század) és 
három zásZJlóalj (egészségügyi, ellátó 
és szállító, valamint javító) tartozik. 
Az egészségügyi zászlóalj törzs- és biz
tosító, valamint három egészségügyi 
századból áll. Az ellátó és szállító 
zászlóaljhoz törzsszázad, ellátó és 'ki
szolgáló század, valamint egy szállító 
század tartozik. A javító zászlóalj állo
mánya: törzs és könnyű technikai ja,.. 
vító század, nehéz technikai javító 
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század, 3 dandárt támogató javító szá
zad, repülőgép javító század és rakéta
javító század. Zarubezsnoje Vojennoje 
Obozrenyije, 1978. 3. sz. 

Üzemanyag-szállítás 
tehergépkocsin 

A szerző ismerteti azokat a módsze
reket, kisegítő eszközöket, amelyek 
biztosítják a rugalmas tartályokban és 
hordókban levő üzemanyag elszállítását 
tehergépkocsin. Til i Szsnabzsenyije, 
1977. 12. sz. 

Az 1975 mintájú osztrák 
egyenruha kiegészítése overállal 

A cikk ismerteti az overál előnyeit 

a reg1 munkaruhához viszonyítva. 
Truppendienst, 1977. 6. sz. 

KÖNYVSZEMLE -
ÚJ KÖNYVEK 

A !vagy Október és a negyvenes évek 
forradalmai a közép-

és délkelet-európai országokban 
Moszkva, 1977. 541. old. 

A szovjet tudósok kollektív munkája 
összehasonlító módszerrel vizsgálja a 
szovjet állam fennálásának kezdeti 
periódusában, illetve a közép- és dél
keleteurópai országokban a népi hata
lom kialakulásakor végrehajtott for
radalmi átalakításokat. A monográfia 
elemzi a forradalmak társadalmi és 
gazdasági előfeltételeit, feltárja, hogy 
mi az, ami tipikus az új termelési vi
szonyok megteremtésében és a szocia
lista társadalom alapjainak lerakásá
ban, megmutatja a kapitalizmusból a 
szocializmusba való átmenet törvény
szerűségeiről szóló lenini tanítás egye
temes jellegét. A szerzők megkülönböz
tetett figyelemmel tanulmányozzák az 
általános törvényszerűségek összefüg-
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gését az egyes országok konkrét körül
mények közötti megnyilvánulásuk spe
cifikumával. 

(Béke és Szocializmus 1978. 3. sz.) 

f. A. Kraszin: 
A szocialista forradalom elmélete: 

a lenini hagyaték és korunk 
Moszkva, 1977. 192. old. 

Elemezve Leninnek a szocialista 
forradalom marxista elméletéhez való 
hozzájárulását, amelyben az osztály
harc nemzetközi tapasztalatai tükröződ
nek, a szerző mindenekelőtt olyan 
problémákat taglal, mint a foradalmi 
helyzet érlelődése, az objektív és szub
jektív tényező szerepe a forradalom
ban, a demokráciáért vívott küzdelem, 
a hatalom megragadása. A monográ
fia bemutatja, hogyan fejlesztette to
vább alkotó szellemben az SZKP és a 
többi marxista~leninista párt a szocia
lista forradalom elméletét, érvekkel 
alátámasztva bírálja a szocialista for
radalom lényegét és törvényszerűsé

geit eltorzító burzsoá és revizionista 
koncepciókat. 

(Béke és Szocializmus 1978. 4. sz.) 

Le Duan: 
Válogatott művek 

Hanoi, 1977. 540. old. 

Az angol nyelvű gyűjteményes kö
tet, amely Le Duannak, a Vietnami 
Kommunista Párt Központi Bizottsága 
főtitkárának beszédeit, beszámolóit és 
egyéb műveit tartalmazza, az 1960-
1975-ös időszakot fogja át, és megis
merteti a külföldi olvasóközönséggel a 
vietnami népnek a szocialista társada
lom építésére irányuló erőfeszítéseit, 
hősi harcát az amerikai imperializmus 
katonai agressziója ellen. Le Duan 
írásaiból megismerhetjük, milyen fel
adatai vannak a Vietnami Kommu~ 
nista Pártnak az ország politikai és 
gazdasági fejlesztése terén. 

(Béke és Szocializmus 1978. 4. sz.) 




