
A) ,,A társadalmi tulajdon védelme 
érdekében végzett tevékenységek helye 
és szerepe a gazdálkodás rendszeré
ben, a tett intézkedések hatása, az 
anyagi fegyelem megszilárdításában''. 
A ,tanulmányok többsége igen jól ösz
szefoglalja az adott alakulatoknak, a 
tárrndalmi tulajdon védelme érdeké
ben tett intézkedéseit, azok gyakorlati 
jelentőségét. 

Igen jól rámutatnak a tanulmányok 
szerzői arra is, hogy a károkat milyen 
szintű ellenőrzések során derítették fel, 
sőt arra is, hogy a keletkezett károk 
milyen arányban vannak az egyes szol
gálati ágak vagyoni helyzetével. 

E tanulmányok minden gazdálkodást 
irányító számára általánosítható követ
keztetéseket is levonnak. 

B) .,A számviteli részleg adat- és 
információs rendszere. A számviteli 
részleg mint a parancsnok hadtáphe
lyettes információs forrása" című tanul
mányok bár egy-egy konkrét alakulatra 
érvényes rendszer vizsgálatát tartal
mazzák, azok mégis tanulságosak le
hetnek minden számviteli részleggel 
rendelkező alakulat parancsnok had
táphelyettese számára az információ
áramlás gyarapításához és munkaszer
vezéséhez. Különösen figyelemre méltó 
e tanulmányok azon része, amely a lak
tanya hadtápgazdálkodás számviteli 
részleg munkájára gyakorolt hatásait 
elemzi. 

C) ,,Az egységszintű hadtápgazdál
kodás eredményességének mérési mu
tatói." A tanulmányok arra adnak vá
laszt, hogy a felügyeleti ellenőrzések 
során alkalmazott értékelési mutatók 
kiszámításánál milyen nehézségek van
nak, s a helyes és gyors értékeléshez 
milyen csoportosításban célszerű az 
adatokat gyűjteni és azokat csoporto
sítani. 

E rövid tájékoztatónak az volt a 
célja, hogy felhívja a gazdálkodó szer
vek (alakulatok) vezetőinek figyelmét 
a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 
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hadtáp tanszék.ének irányításával készí
tett végzős hallgatók tanulmányainak 
hasznosítható:iágára. A tanulmányok 
bázisanyagként a ZMKA hadtáp tan
széken több évre visszamenőleg is meg
tekinthetők. 

(Gabulya Zoltán százados) 

FOLY0IRATAINKB0L 

Tábori üzemanyagtöltő állomások 
( pontok) fejlesztése és alkalmazása 

A cikk ismerteti a tábori üzem-
anyagtöltő állomások iránt támasztott 
követelményeket és célszerű technikai 
felszereltségüket. 
Tii i Sznabzsényie, 1978. 4. sz. 84-
86. oldal 

Ellátó-szolgáltató kombinát 

A Swvj et Hadsereg több katonai 
körzetében igen jól beváltak az utóbbi 
években épített szolgáltató kombinátok. 
A kombináthoz rendszerint fürdő, mo
soda, szabó- és cipész műhely, vala
mint vegytisztító tartozik. A helyzettől 
függően a kombinát egy egységet (lak
tanyát), vagy helyőrséget szolgálhat ki. 
A cikk ismerteti egy ilyen kombinát 
tervrajzát és működését. 
Til i Sznabzsényie, 1978. 4. sz. 73-
76. oldal 

Csővezeték telepítése 
és üzemeltetési gyakorlat 

A szerző részletesen ismerteti a szá
zadgyakorlat előkészítését és a gyakor
lat levezetési tervét. 
Til i Sznabzsényie, 1978. 5. sz. 33-
36. oldal 

A hatékonyabb ellenórzés érdekében 

A Szovjet Hadsereg hadtápfőnöké
nek helyettese, Pnomarjev M. altábor
nagy ismerteti az ellenőrző bizottság 
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felkészítésének Ól mííködéoének leg
célazeríibb módszerét. 
TII i Sznabzsényie, 1978. 5. sz. 50-
54. oldal 

Svs/ú,,,rc~ali gy11lt.orll,t 
elólt.és.ítésének móds:r.ere 

A szerzö ismerteti a hadtápalegysé
gek és -intézetek gyakorlatának leve
zetési tervét, a feladatot, valamint a 
felkészülés egyéb konkrét kérdéseit. 
Tii i Sznabzsényie, 1978. 6. az. 31-
3'. oldal 

Katonai s:r.dUítások 
optimális megterve:r.ésének 

módsierei 

A <ikk kiilönbözó ozállíwi módok 
optimális megtervezésének matematikai 
módszereivel foglalkozik. 
Tii i Szoabzsényie, 1978. 6. sz. 77-
80. oldal 

I n/ormdció 11:r. ~- S'1.Qlgálat 
t1e:,.etésében 

A készlet naprakész nyilvántartoUa, 
a ...Ulltóeszközök rugalmas felhaszná-
1,ua, a gyors döntés rendszere1 infor
mációt igényel. B bi2ltosltásának a 
módszereit ismerteti a cikk. 
Przeglad Kwarermistr:rowski, 1978. 1. 
sz. 55-58. oldal 

A pén:,.ügyi ellen6r:r.és tökéletesítésének 
útjai a LNH-ben 

1977 decembercben a LNH-bcn ér· 
tckczletet tartottak, amelyen a pénz
ügyi szolgálat munkáját beszélték meg. 
A cikk röviden iomerteti a konfercn• 
cia anyagát. 
Przeglad Kwatermistrzowski, 1978. 1 
sz. 85-87. oldal 

A:r. 11ny11gi ellátth megteroe:r.ése 

A szerző vázolja a fogyaaztáai nor~ 
mákat, majd iJmerteti a különböző idő-
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tartamú tervek kiindulási adatait és a 
tervezés módszereit. 

Przeglad Kwatermiarrzowski, 1978. 1. 
az. 88-97. oldal 

Bgés:,.ségügyi bi:r.tositds megs:,.erve:r.ése 
a BundeST>Jebrben 

A cikik i,merteti az egészségügyi s:rol· 
gálat szervezését, az egéozségügyi ellá
tás és kiürilé• rendjét. 
Przqlad Kwatcrmi,rrzowski, 1978. 2. 
sz. 58-62. oldal 

Helyőrségi s~állitások 
meg1:,.ert1eiése 

A szerző bírálja a hclyórségi szállí
tások jelenlegi ret1dszerét és javaslatot 
tesz új módszerek bevezetésc!rc. · 
Przcglag K watermiott:towtki, 1978. 2. 
sz. 108-120. oldal 

Dolt.ummució 111/uJr ,, m11 

A gépi adatfcldolgowi rcndszer és 
a mikrofilmtc:chnika új lehetőséget biz
tosít az információk dokumentálásában 
és nyilvántartásában, különös tekintet· 
tcl a szak.információk egyre növekvő 
mennyiségének rendezésére. A szerzó 
cikkében rávilágít a kocszerú mikro· 
film-technika adta előnyökre, majd hi
vatkozik a légierő automatizált hadtáp· 
vezetési rendszerér~ ahol a mikrofilm
eljárást már sikeresen alkalmazzák az 
alkatrészek nyilvántartásában. Háló
terven mutatja be az alkatrész nyil
vántartás mikrofilmczésének folyama
tát. 
Truppenpraxis, 1977. 11. sz. 862-864. 
oldal 

A kutatás-fejles:r.tés bes~er:r.ése 
és anyagi ellátds terén elértük, hogy 

nincs gyenge ÚÚl&Si#m 4': 11nyogi 
kés:r.enüti úincban 

Az USA Szár02földi Erők Anyag
fejle,zoési és Készenléti Parancsnoksá-
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ga, (DARCOM) 13 miUiár<l értékű 
anyag felett rendelkezik, 70 katonai 
objektum _és- létesítmény.-ellátásáért fe-
1el, állományába - beleértve·· a nőket 
is - mintegy 116 OOO fő tartozik. Ez a 
parancsno~ság felel .val~mennyi száraz
földi alakulat ellátás4ért. A szerző 
r~szletesen ismerteti a parancsnokság 
tevékenységét; áz ellátó hálózatot és a 
Vezetés ·-néhány jellemző vonását~ Ada'
t~i figyelemre meltóak, rriivel a pa,;, 
rancsnokság tevékenysége közvetlenül 
kihat az Euróbában állomásoZó ame:.. 
rikai csapatok elJátására és utánpótlá
sára. 
Army, 1977,,10. sz. 56-66. oldal 

EtéÍem biito~íÚsa, · . 
miflt a polgári __ védel~m feladata 2. rés~ 

Az· · élelmiszerkészletek megteremté
se az egyik legfontosabb feladat az ál
lam honvédelmi elökészít6 tevékenysé
gében. Szigorú , és. konkrét .intézkedé
sek szabják meg minden szinten a kö
telező feladatokat. A feladatok növe
kedése szükségessé tett bizonyos szer
vezeti változtatásokat és a különböző 
fiervek feladatainak pontosítását. 1\ 
~zeI'ző ismertet egy --célszerű · szervezési 
felépítést. körvonalazott· feladatokkal, 
valamint elképzelést a szükséges lét
szám és eszközmennyiségről, mely utób
biakat a területileg· illetékes szervek és 
gazdaságok bocsátanak rendelkezésre. 
A nagyobb volumenű beruházások éS 
tartalékképzés állami feladat (pl. az 
állandó jellegű építmények is). A szer
ző vázolja a készletképzés rendszerét, 
indokolja annak szükségességét. A cikk 
értékes részét a jogi alapok ismertetése 
képezi. 
Zivilverteidigung, 1977. 4. sz. 48-57. 
pont 

Katonai egészségügyi szolgálat 
problémái 

Az egészségügyi szolgálat kialakítá
sánál a következőket kell számításba 
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~enni : a- · katonai egészsegugyi szerve
;.:etnek egységesnek- kell lennie, ugyán
akkor szoros: kapcsolatban kell állnia 
a polgári egészségügyi szervezettel; a 
polgári és katonai kórházak szolgálja
nak az egészségügyi szakszemélyzet ki
képzésének központjául. Az egészség
ügyi szolgálat vezetését, ügyintézését 
és· m"ás adminisztrációját ·ne az· egész
segügyi 'szakképzettségű személyek Vé
gezzék, hanem ·más katonai ·vagy ·:1)91-
gári személyek. A 'szerző a ·feisOt'Olt 
sze.mp'öntok alapján -vizsgálja· á katoi:iai 
egészsegugyi szolgálat kialakításának 
elvi kérdéseit. 

Rivista Militare, 1977. 6 ... sz. 73-78. 
pont 

Dokumetttu11tok léireho~"ása 
és· at in/órmdció 

. A szerző isin~rted~ hogy a Buitd_eS
wehr ·Dokumentációs··. Központban h.o
gyan történik az információ beszerzése, 
értékelés és tárolása. Ezzel elősegíti a 
dokumentált adatok hasznosítását. Tá
jékoztatást ad az információk beszer
zési forrásairól, a .források kiválasz
tásáról. A felhasználható információkat 
dokumentációk formájában rendszere
zik. Vázolja a tárolt információk cso
portosítását. A Bundeswehr Dokumen
tációs Központjában közel 1100 szak
folyóirat anyagát értékelik és doku
mentálják. A könyvekből, a nyugatné
met és más fegyveres erők_ szabályza
taiból és folyóirataiból is csak a Bun
deswehl't érintő témákat dolgozzák fel. 
Ezenkívül -rendszeresen igénybe veszi\ 
a Nyugatnémet Szabadalmi Hivatal 
(München) és a Hadtörténelmi Kutató 
Hivatal (Freiburg) szolgáltatásait. 
Truppenpraxis, 1978. 1. sz. 3-5. pont 

Szállítási problémák megoldása 
a csapatoknál ( a megoldás egyik 

eszkóze a költségcsökkentés) 

A szerző a csapatok után- és hátra
szállítási problémái megoldásához nyújt 
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hasznos tanácwkat. Súlyt helyez a gaz:
daságosságra is. Vázolja, hogy miként 
lehet a takarékossági követelmények
nek legjobban megfelelni, mik a szál
lítiisi problémák elvi alapjai és a szál
litási problémát hogyan lehet matema
tikailag kifejezni (zárt és nyílt szállí
tási problémák). Gyakorlati módszer:
rel: egy hadosztály szállítási problérria 
megoldását vezeti le. A szállításokat 
a hadosztály utánpótló zászlóalj és a 
három dandár utánpótló századai hajt
ják végre három Caktárból. A szállí
tási problémák megoldásában az elekt
ronikus gépi adatfeldolgozó rendszerre 
kell támaszkodni. Ahol lehet, ott a 
Bundeswehr hadtáp szállítási rendsze
fét (Stratrass) kell igénybe venni, mi
vel ezúton sok anyagi eszköz takarít
ható meg. 

Truppenpraxis, 1978. 1. sz. 34-44. pont 

KÖNYVSZEMLE
ÚJ KÖNYVEK 

Kővágó László: 

Kisebbség-nemzetiség 

című könyve. Napjaink politikai ese
ményei hol lappangva, hol nagyon is 
ijesztő látványossággal hívják fel a fi
gyelmet arra a tényre, amit a szaktu
domány az etnikai tudat, vagy a ki
sebbségi kérdés reneszánszának nevez. 
(Gondoljunk csak az ír vagy a baszk 
terrorista akciókra, az afrikai törzsi há
borükra, az amerikai indiánok vagy az 
ausztrál őslakók mozgalmaira, a fla
mand-vallon ellentétre - a példák 
sorát végeláthatatlanul szaporítnánk !) 
.Maga e fogalom is rendkívül összetett. 
Kővágó részletes.en ismerteti a. termi
nológiai sokszínűséget, ami a jelenségek 

megközelítési, értelmezési, .. de főként 
megoldási lehetőségeit jellemzi. Nem 
nyelvészeti zavar· ez, hanem a sokfelé 
ágazó valóságos problémák megoldat
lanságának ·kíniéletlenül éles tükre. 
Kővágó összehasonlítást tesz a haj

dani Népszövetség és· az ENSZ ki
sebbség-politikája közt. Míg az előbbi:. 
nek volt egy · - ha nem is hatékoriy ... 
kisebbségi koncepciója, bizottsága, act
dig az ENSZ lényegében még tna is az 
általánös ·emberi jogok körébe utalna 
a megoldást. Jelentős állomásnak te
kinthető az 1974 nyarán a jugoszláviai 
Ohriba összehívott ENSZ-szeminárium, 
„A nemzeti, etnikai és más· kisebbségek 
emberi jogainak támagatási és védel
me" címmel. A szerző- résztvevője volt 
e tanácskozásnak, ismerteti annak lefo.;. 
lyását, és függelékében közreadja a 
konferencia ajánlásait. Ezen a nyomon 
elindulva tanulmányozhatjuk a kisebb
ségek típusainak meghatározására tett 
kísérleteket. Kővágó írja: ,,A nemzeti
ségek osztályozása, típusba sorolása kü
lönböző szempontok, kritériumok alap
ján lehetséges. Ezek részben azonosak 
lehetnek a nemzetek típusba sorolásai
nak kritériumaival. Ilyenek: földrajzi 
fekvés, a történelmi fejlődés fejlettség, 
társadalmi szerkezet, társadalmi-gazda
sági rendszer stb." Vannak azonban to
vábbi speciális osztályozási szempontok 
is, ilyen pl. a mennyiségi, települési, 
állampolgársági, vallási, származás sze
rinti megkülönböztetés. Mindezek fel
vetik az asszimiláció, az integráció és 
konszolidáció - gyakran a lét vagy 
nemlét korántsem megoldott, még csak 
nem is szabályozott, sőt elméletileg 
sem tisztázott feladatait. Az immár két 
kiadásban megjelent könyv nagy segít~ 
séget nyújt e problémák alaposabb 
megértéséhez. Anyaggazdagsága, prob
lémafCltáró jellege és idószerúsége 
miatt megkülönböztetett figyelmet ér
demel. 
(Kossuth Köny„kiadó 1976., 1977.) 
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