fektetés nélkül, vagy átlagos ráfordítással, jobb szervező munkával feltárhatók és az intenzívebb fejlesztés szolgálatába állíthatók. A konferencia és
a bemutató tapasztalatait a résztvevők
saját területükön az adott politikai,
gazdasági közegben a szolgálatok sajátos viszonyai között eredményesen
tudják felhasználni.
A konferencia lényeges tapasztalata,
hogy a munka- és üzemszervezési célok helyi meghatározása és feladatok
végrehajtása csak akkor érheti el teljesen célját, ha a gazdasági előnyök
kel együtt jól szolgálja a technikai
színvonal fejlesztését, az állomány, a
dolgozó kollektívák közvetlen érdekeit, az élet- és munkakörülmények

a népgazdaság történetét, valamint ~
ágazati és speciális gazdasági tudományokat. Az ágazati tudományhoz az
ipargazdaságtan, a mezőgazdaságtan
stb., míg a speciális gazdasági tudományhoz a világgazdaság, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a gazdaság vezetése, a hadigazdaság, a gazdasági földrajz, a gazdasági demográfia, a munkagazdaság, a pénzügy,
stb. tartozik. A cikk továbbiakban az
elmélet fejlődését ismerteti.
Til i Sznabzsenyije 1978. 6. szám,
16-20. oldal.

javítását.
Ez a bemutató tény anyagában az
általa nyújtott szemlélettel jelentős segítséget jelent és jelenthet a munkaés üzemszervezés központhadtáp más

- páncélelhárítás javítása,
- repülőgép-föld fegyverelc korsze-

tagozatában (területén) történő folyamatának, ez irányú tapasztalatainak,
eddigi tevékenységének felhasználására, illetve a hasznosítható tapasztalatok kiigazításához. _
Ezért, és különös figyelmet érdemelve adjuk közre a későbbiekben az
MN 1. sz. üzemanyagraktár (MN
ÜEK) ez irányú munkájának összefoglaló anyagát.

2. A NATO 15 éves fejlesztési terve
Főbb célkitűzések:

rűsítése,

- vegyivédelem tökéletesítése,
- hadszínterek megerősítése (rövidebb idő alatt),
- elektronikus hadviselés,
- jobb hadtáp-szervezés, korszerűbb
raktárak stb.
Nato' s Fifteen Nations, 1978. 3.
sz., 102-103. oldal.

II. Vezetés és gépesítés
l. Hogy az ellenőrzés hatékony

legyen

FOLYÚIRATOKBÚL
I. Általános doktrinális kérdések

A Szovjet Fegyveres Erők hadtáphelyettese leítja azokat · a
módszereket, amelyeket a minisztérium
tesz a hatékony ellenőrzés érdekében.
Til i Sznabzsenyije, 1978. 5. szám,
50-84. oldal.
főnökének

1. Marxista-leninista gazdasági

elmélet
A marxista-leninista gazdasági elmélet a dialektikus materializmus
módszerével elemzi a termelőerők és a
gazdasági kapcsolatok fejlődését. Magába foglalja a politikai gazdaságtant,'
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2. Katonai sz.állítások optimális
megtervezésének módszerei

A tervezés rövid történeti áttekintése után a cikk különböző bonyolult
változatoknak megfelelő optimális tervezés módszereit ismerteti.

Til i Sznabzsenyije, 1978. 6. szám,
77-80. oldal.

3. Adatbázis-koncepció
egy információs rendszerben
A cikk a számítógéppel támogatott
információs rendszer vezetői döntésekhez nyújtott segítségét, felépítését és
alkalmazási területét taglalja. Ismerteti az adatbázis koncepcióját, amely
a közép-, hosszútávú és éves tervezést,
valamint a nyilvántartást öleli fel.
Rechentechnik
Datenverarbeitung,
1978. 4. szám, 9-12. oldal.
4. Automatizált vezetési rendszer
R-10 segítségével
a gépjárműforgalomban

A szerző egy szállítási vállalat nyilvántartási, irányítási és ellenőrzési
rendszerét ismerteti, amelyet számítógép segítségével oldanak meg.
Rechentechnik
Datenverarbeitung,
1978. 4. szám, 12-15. oldal.
5. Elektronikus számítástechnika

a kórházban
A folyóirat több cikkben ismerteti
egy nagy kórház mindennapi tevékenységét számítógépes vezetéssel. Foglalkozik a információrendszer, a betegnyilvántartás, a diagnosztika, a betegellátás számítógépes adatfeldogozásával.
Rechentechnik
Datenverarbeitung,
1978. 7. szám, 10-21. oldal.
6. Számítógépek rendszerbeállítása

•

A szerző a számítógépek szolgálatba állításával kapcsolatos törzs- és
REVA-fdadatokat ismerteti az elhatározástól az üzemeltetésig.
ÖMZ, 1978. 4. szám, 297-300. oldal.

7. Új sorozási rendszer egészségügyi
vonatkozása
Az osztrák haderőben új sorozási
rendet vezettek be. Ez módosította az
eü. szolgálat sorozással kapcsolatos
feladatait is. Ezt ismerteti részletesen
a cikk.
Truppendienst, 1978. 4. szám, 319321. oldal.
8. Katonai és polgári áldozatok
aránya

1. Világháború - 20 :1
II. Világháború - 1 :1
Koreai háború - 1 :5
Vietnami háború - 1 :20
Esetleges III. VH. - 1:110-hoz
(10 millió:0,5 millióhoz)
(26 millió:24 millióhoz)
(100 ezer:500 ezerhez)
(150 ezer:3 millióhoz)
Zirilschutz, 1978. 8. szám, 11. old.
III. Párt-politikai munka, nevelés
1. Szocialista munkaverseny
megszervezésének tapasztalatai
egy katonai körzet
egészségügyi intézeteiben

A verseny sikere nagymértékben
függ annak helyes megszervezésétől,
rendszeres ellenőrzésétől és tárgyilagos értékelésétől. A fentiek érdekében
a kórházaknál pontosan felmérik a
tényleges lehetőségeket, figyelemmel
kísérik a más inté~ekben elért eredményeket stb. Végül a cikk egy táblázatban összefoglalja azokat a muta~
tókat, amelyek alapján értékelhető az
elért eredmény.
VMZS, 1978. 4. szám, 9-12. oldal.
2. Erkölcsi tényező a korszerű

háborúban
A szerző nyugati sajtóadatok alapján ismerteti a kapitalista hadseregek
nézeteit az erkölcsi tényezőről.
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Zarubezsnoje Vojennoje Obozreoyije, 1978. 7. szám. 18-25. oldal.

2. Üza.-vezetéktelepító és üzemeltető

IV. Gazdálkodás, szállítás,
egészségügyi és pénzügyi ellátás

A szerző vázlaton és táblázatban ismerteti a gyakorlat levezetési tervét.
Tii i Sznabzsenyije, 1978. 5. szám,
33-36. oldal.

1. Tábori üza.-töltó állomások

fejlesztése és alkalmazása

A cikk ismerteti a tábori üza. -töltő
állomások berendezését és működését.
Til i Sznabzsenyije, 1978. 4. szám,
84-86. oldal.
2. A pénzügyi eszközök

felhasználásának kérdései
a fegyveres erőkben

A Szovjet Fegyveres Erők pénzügyi
szolgálatának főnöke, V. N. Dutov
vezds. a hadsereg kiképzése hatékonysága és harckészültsége emelésének
pénzügyi biztosítását vizsgálja, kezdve
a fegyverek egységesítésétől a csapatgazdálkodásig költség-hatékonyság vonatkozásában.
Vojennoje Miszl, 1978. 8. szám, 5364. oldal.

V. A harc,

hadművelet

hadtápbiztosítása, kiképzés,
oktatás
1. Emeljük a csapathadtáp

harckészültséget

A hadtáp harckészültségén a hadtáp
azon képes·ségét kell érteni, hogy bármely időben képes biztosítani a csapatokat a megszabott feladatok végrehajtásához. A hadtáp harckészültsége
a készl'etek mennyiségétől és állapotától, a szállítóeszközök készenlététől, a
katonák det- és szolgálati körülményeinek, a technikai és egészségügyi
ellátás színvonalától stb. függ. A cikk
részletesen ismerteti 'az ezekkel kapcsolatos feladatokat.
Tii i Sznabzsenyije, 1978. 4. szám,
3-7. oldal.
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század szakharcászati gyakorlata

3. Egészségügyi zászlóalj munkája

megszervezésének néhány kérdése
korszerű háborúban

A szerző bírálj a az eddig kialakult
gyakorlatot. Új megoldást javasol,
amelyet vázlaton is szemléltet.
VMZS, 1978. 6. szám, 19-23. old.
4. Egészségügyi szakharcászati
gyakorlatok hatékonysága és
minősége emelésének módjai

A korszerű összfegyvernemi harc rövid jellemzése után a szerző példákon
keresztül ismerteti a csapatok egészségügyi alegységei gyákorlatainak célszerű levezetését, ismerteti a hatékonyság növelésének módjait és a jelenleg
még tapasztalható hiányosságokat.
VMZS, 1978. 6. szám, 13-17. old.
5. Közúti komendáns szolgálat
századszakaszon
A cikk ismerteti a közúti komendáns szolgálat megszervezését a „Berezina" fedőnevű gyakorlaton egy közúti század tevékenységén keresztül.
Tii i Sznabzsenyije, 1978. 8. szám,
73-76. oldal.
6. A csapatok egészségügyi

biztosításának sajátosságai
éjszakai harcban
Az éjszakai harc rövid jellemzése
után a szerző kitér az egészségügyi el·
határozás meghozatalának, a tervezés·
nek és a kiürítésnek a saját.osságaira.
VMZS, 1978. 8. szám, 26-29. old.

•

VI. Katonai rendszer (szervezés
mozgósítás, kiegészítés)
1. A 4. nyugatnémet biztosító
zászlóalj mozgósítási gyakorlata

A zászlóalj feladata felállítása esetén: hadosztály mögöttes területének
ellenőrzése, fontosabb objektumainak
védelme, kisebb ellenséges csapatok
leküzdése. T ovábbi'™ban a cikk ismerteti a zászlóalj szervl2ését és a gyakor-

lat lefolyását .részletesen.
Truppenpraxis, 1978. 8. szám, 642647. oldal.
2. Az új sorozási rendszer katonai
vonatkozásai
A szerző ismerteti az újoncokkal
szemben támasztott követelményeket
fegyvernemek szerint, a minősítés rendjét, a követelmény és az eredmény
összhangját stb. A cikk szemlélteti a
számítógépes feldolgozást is.
Truppendienst, 1978. 3. szám, 228233. oldal.

:

3. Az osztrák hadsereg
új szervezése
A hadsereg szervezésén kívül a cikk
ismerteti a minisztérium szervezését is.
A cikk szerint a minisztérium a következőkből áll:
- miniszteri kabinet,
- főszemlélőség
(hdm.
tervezés,
fegyverkezés, szervezés, ellenőrzés),
- 1. szekció (elnök és jogi csop.),
- 2. szekció (szetnélyügy és kiegészítés),
- 3. szekció (tábori hadseregtörzs),
- 4. szekció (technikai, hbs. csop.,
eü. és kereskedelmi osztály).

VII. Technika
l. Tábori mosogató berendezése
A cikk jsmerteti a tábori mosogató
felszerelését és berendezését.
Tii i Sznabzsenyije, 1978. 6. szám,
70. oldal.

2. PP-F-1 típusú NDK mozgatható
műtóberendezés

A szerző szövegben és képekJben
röviden ismerteti a műtő szállításának
és telepítésének módját.
Militiirtechnik 1978. 5. szám, 269.
oldal.

KÖNYVSZEMLE ÚJ KÖNYVEK
Ránki György:
1944 március 19.
Magyarország német megszállása
című könyve bővített kiadásban jelent
meg ezúttal. Hozzáférhetővé vált külföldi levéltári források és egyéb új keletű anyagok alapján az eddiginél ·részletesebb és hitelesebb képet alkothatunk belőle nemzeti történelmünknek
erről a gyászos időszakáról. Világosabbá válik a Kállay-féle hintapolitika is. Kiugorhattun!k volna-e a háborúból, s hogyan? Miért tartotta Hitler
fontosnak a lényegében mindvégig
készséges csatlósállam megszállását?
Hogyan vélekedtek az egyes antifasiszta szövetséges országok Magyarország háború utáni sorsáról? Ellenállók voltak-e a vesztett háborúból ki- '
szállni akaró magyar uralkodó körök?
Ezeket a makacsul, újm meg újra felvetődő
kérdéseket tisztázza Ránki
könyvében, miközben dokumentumok
tömegével eleveníti fel a megszállás
hónapjainak krónikáját, a katonai, politikai és gazdasági fejletnényeket, a
fokozódó jobbratolódást, amely a nyilas rémuralomba torkollott.
(Kossuth Könyvkiadó, 1978.)
Megkésett
polgári
ellenállásunk
egyik nevezetes epizódja is erre az
időszakra esik. A név, amely fémjelzi,
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