;

;

vezeti, és tárgyi feltételek fejlesztésének feladatait. Feltárni az új fegyverrendszerekből adódó hadtápbiztosítási
sajátosságokat. Vizsgálni a hadtápbiztosítási rendszer élet- és teljesítőké
pessége növelésének irányait, a hadtáp
és szaktechnikai tartalékképzés elvét,
a szakanyagok kezelésének, karbantartásának és felújításának célszerű, gazdaságos változatait stb.
A tudományos tanácsülésen Dr. Lapos Mihály ezredes elvtárs, MN HTP
TÖF, MNHF h., az MN HTP Tudományos Tanács elnöke zárszavában
kérte a tanács tagjait, hogy tolmácsolják köszönetét mindazon hadtáptiszteknek, tiszthelyetteseknek és polgári
dolgozóknak, akik tevékenységükkel,
szorgalmas munkájukkal részesei voltak a hadtápszolgálat különböző területein folyó tudományos munkának,
illetve hatélkonyan hozzájárultak annak eredményes végrehajtásához.

FOLY0IRATOKB0L
I. ALTALANOS DOKTRINALIS
KÉRDÉSEK
1. SZKP katonapolitikájának
nyege, funkciói és főbb irányai
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Az SZKP katonapolitikája fejlődé
sének rövid történeti átte-kintése után
a szerző ismerteti a katonapolitika
funkcióit és főbb irányait. Két funkciót különböZJtet meg: tudományos-prognosZ!tikai és szervezési-gyakorlati
funkciót. Megvalósításának főbb irányai: az ország hadigazdasági potenciáljának emelése a Szovjet Fegyveres
Erők anyagi-technikai bázisának erősí
tése; az ország tudományos potenciáljának fejlesztése; az ország erkölcsi-politikai potenciáljának erősítése; a

fegyveres erők közvetlen építése, katonai erején áll.
Voennaja Miszl, 1978. 2. szám 318. oldal.
2. Hadigazdaságtanról, a háborúra
és a hadseregre ·vonatkozó ismeretek
rendszerében elfoglalt helyéről.

A cikk a marxista-leninist.a hadigazdaságtan elméleti kérdéseit tárgyalja az alábbi felbontásban: hadigazdaságtan megszületésének körülményei,
hadigazdaságtan fogalma, tárgya, fő
feladatai, funkciója, tartalma és ·struktúrája
Militarwesen, 1978. 5. szám 39-46.
oldal.
II. VE.ZETÉS ÉS GÉPES!TÉS
1. Korszerű vezetési módszerekbe::.
kors::.eríí információs biztosítás.

A korszerű vezetés információs biztosításának egyik feltétele az okmányok egységesítése. A cikk ismerteti
az okmányokkal -szemben támasztott
követelményeket és javaslatot tesz a
határidők módosítására.
Tii i Sznabzsenyije, 1918. 10. sz.
26., 30. oldal.
2. Egység,
intézet barckiképzési
terve.
Az NDK-ban ideiglenesen állomásozó szovjet hadseregcsoport hadtáp
törzsfőnöke tapasztalatai alapján ismerteti a kiképzési terv célszerű elkészítésének rendjét.
Tii i Sznabzsenyije, 1978. 11. sz.
20-22. oldal.

3. Egészségügyi szolgálat információs bi-ztosítása korszerűsítésének útjai.

A cikk ismerteti az információ vételének, gyűjtésének és továbbításának rendjét és az okmányokkal szem-
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ben támasztott követelményeket. A
cikk a hadtáp más szolgálatá<a is
adaptálható.
VMZS, 1978. 10. szám 20-24. oldal.
4. Az. amerikai hadseregfejlesztés
megtervezésének rendje.

A fejlesztés hadászati tervek és ötéves programok alapján történik. A
hadászati tervekhez a felderítő értékelés, a hosszútávú hadászati elemzés,
a hadászati feladatok terve és a hadászati lehetőségeik terve című okmányok tartoznak. Ezen okmányok alapján készítik el az ötéves programokat.
Minden haderönemre és fö feladatra
külön programot (összesen 10-et) készítenek. A cikk ismerteti a tervezés
időrendjét is.
Zarubezsnoje Vojennoje Obozrenyije, 1978. 12. ,zám 13-20 oldal.
5. Tervez.és és programoz.ás rendje
a francia haderőben.

A szerző ismerteti a francia hadi·gazdasági potenciál, valamint a hoszszú-, közép- és ·rövidtávú tervezés lényegét és módszereit. Bemutatja az
1961-1975. közötti tervidőszakok három katonai ötéves tervét és végül indokolja, hogy miért kellett azokat
évente helyesbíteni.
Defense Nationale, 1978. 5. szám
68. oldal.
6. Kartogramm az elektronikus adatfeldolgozás információ-grafikai ábrázolásának új formája.

III. PART-POLITIKAI -MUNKA,
NEVELES
1. NDK NNHDS katonái erkölcsi·
-politikai és pszichológiai kiképzésének tapasztalatai.

Az NDK honvédelmi miniszterének
helyettese, V erner tengernagy ismerteti a katonák nevelésével szemben
támasztott követelményeket, a politikai kiképzés hatékonysága emelésének
módjait.
Voennaja Miszl, 1978. 9. szám 5460. oldal.
2. A hadsereg erkölcsi-politikai állapota, mint katonai erejének eleme.

ország védelmi :képességének
koncentráltan fegyveres erők
harci erejében jelentkeznek, amelyben
két elemcsoportot különböztetünk meg,
anyagit és szellemit. Az utóbbihoz
tartozik a katonák öntudatának és
meggyőződésének színvonala, erkölcsipolitikai és pszichológiai állapota,
harci tapa'sztalata, kiképzetts-égének
szintje és a hadtudomány fejlettségének színvonala. A cikk a csapatok
erkölcsi-politikai állapotával foglalkozik részletesen.
Voennaja Miszl, 1978. 9. szám 1727. oldal.
Az

tényezői

IV. GAZDALKODAS, SZALUTAS, EGESZSEGÜGYI ES PENZÜGYI ELLATAS

A kartogramm segítségével az eddi-

1. Az anyagi eszközök központi
szállítása.

ginél nagyobb lehetőség van arra,
hogy a vezetésben növeljék a taktikai
információs feldolgozás arányát és eüzel jobban kihasználják az elektronikus adatfeldolgozást.
Militiirwesen, 1973. 3. szám 46-50.
oldal.

A központi szállítás megtervezésére
és irányítására a helyőrségben egy külön csoportot hoztak létre. Éves és
havi terveket l<észítenek. Az egységektől a gépkocsikat grafikon szerint rendelik ki. Az egység kiszállítás előtt
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30 nappal, illetve 7 nappal kapja meg
a tervkivonatot.
Tii i Sznabzsenyije, 1978. 12. sz.
74-77. oldal.

2. Átadás-átvétel rendje fiatal hadtáp szakembereknél.

'

.....

A szerző ismerteti az átadás-átvétel főbb szempontjait a főszakácsok
nál, raktárvezetőknél és a szolgálatiág-főnököknél.

Ty! a Zasobovani, 1977. 10. sz. 1921. oldal.
3. Új élelmezési rend.

'

1978 január l-én lépett érvénybe
az NDK honvédelmi minis'.?:terének
rendelete a csapatok élelmezésével
kapcsolatban. A cikk ismerteti és
méltatja a rendeletet.
Mi!itarwesen, 1978. 5. szám 37-38.
oldal.
V. A HARC, HADMŰVELET
HADTAPBIZTOSlTASA,
KIKÉPZÉS, OKTATAS
1. A harc- és politikai kiképzés
újabb sikereiért.
A

Tii

i

Sznabzsenyije folyóirat
interújt kért Kurkotkin
hadseregtábornoktól. Kuokotkin elvtárs a szerkesztőség következő kérdéseire adott választ: Milyenek voltak
a hadtáp személyi állomány harci,
politikai és szakmai kiképzésének
eredményei az elmúlt évben? A szocialista munkaverseny milyen szerepet
játszott a hadtáp szakemberek kiképzése hatékonyságának emelésében és
a csapatok hadtápbiztosítá:sa minősé
gének javításában? A hadtáp katonák
kiképzésének milyen sajátosságai vannak az új kiképzési évben? A kiképzési progmmok teljesítésekor mire 'kell
a fő figyelmet fordítani?
TH i Sznabz.senyije, 1978. 11. sz.
3-9. oldal.
szerkesztősége

,y

•

2. Nyugatnémet hadosztály hadtápbiztosítása.

A 'Szerző ismerteti a hadosztály
hadtáp szervezését, lehetőségét és telepítésének rendjét támadásban és védelemben.
Zarubezsnoje Vojebboje Obozrényije, 1978. 10. szám, 29-36. oldal.
3. A zászlóali hadtápvezetése harcban.

A szerző ismerteti a zászlóalj hadtáp feladatait a zászlóaljparancsnok
vezetési módszereit és a napi összefoglaló jelentés tartalmát.
Ty! a Zasobovani, 1977. 10. sz. 1619. oldal.
4. A tiszti k.ar felkészítése az 1990es évekre.
A szerző azokat a körülményeket
próbálja vizsgálni, amelyek között a
jövő tisztjének ténykednie kell és ennek tükrében elemzi azokat a követeményeket, amelyeket a jövő tisztjei
kiképzésének ·megtervezésekor figyelembe kell venni.
MHitary Review, 197 5. 5. szám 1023. oldal.

VI.
KATONAI
RENDSZER
(SZERVEZÉS, MOZGOS1TAS, KIEGÉSZlTES)
1. Amerikai szárazföldi csapatok anyagi-technikai parancsnoksága.

A parancsnokság alárendeltségében
csoportfőnökség és számos raktár,
műhely, valamint kutató telep ta-rtozik. A cikk ismerteti ezen szervek felackltait.
Zarubezsnoje Vojennoje Obozrenyije, 1978. 11. szám 32-37. oldal.
17
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2. Mozgó szükségkórházak

A mozgó szükség/kórházakat hirtelen
nagy balesetekre, katasztrófákra tervezték meg.
A cikk több típusról részletes technikai leírást ad és ismerteti az orvosi
ellátás lehetőségeit e kórházakban.
Zivilverteidiung, 1978. 2. szám 4753. oldal.
bekövetkező

VII. TECHNIKA
1. Vegytisztítás, festés.
A cikk ismerteti az egyenruhák tisztításához, festéséhez használt vegyi
anyagokat.
Ti i Sznabzsenyije, 1978. 11. sz.
57-60. oldal.

KÖNYVSZEMLE
ÚJ KÖNYVEK
Hetés Tibor: Stromfeld Aurél
A kitűnő hadtörténész legújabb
munkáját Stromfeld születésének századik évfordulójára jelenteti meg a
kiadó.
Ez az életrajzi feldolgozás a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének
vezérkari főnökét történeLmi nagyjainknak kijáró tisztelettel, de a marxista
hadtörténetíró objektivitásával állítja
az olvasó elé.
Stromfeld élete valóságos példája
annak, hogyan jutott el egy hazáját
szerető ember a kommunista ideológiáig.
Az első világháború három frontjának tapaszta'lt 'katonája vállalja a Tanácsköztársaság hadseregének újjászervezését. Kidogozza a felvidéki hadjárat sikerét biztosító haditerveket és
szinte a mai modern hadművészeti elveknek megfelelően vezeti a harcot.
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Több ország katonai iskoláján tanítják a tavaszi hadjáratot, mint katonai
szempontból 'követendő példát. Horthy
katonai bírósága előtt is megállta a
helyét. A terror dühöngése és konszolidálódása idején már látta, hogy a
szociáldemokraták által követett út a
biztos pusztulásba vezet. A kommunisták oldalára állt. Megkezdte az
.,R" -gárda szervezését.
Ezt a szép kiállítású, kitűnő stílusú,
sok korabeli fényképet, dokumentumot
tartalmazó, marxista szellemben megírt monográfiát a legszélesebb olvasóközönség figyelmébe ajánljuk.
Kovács József - Deres
Kék nyilak a bék.e ellen

-

László :

A szerzőpáros művével izgalmas területre kalauzolja az olvasót. Azt kívánja bemutatni, hogy a NATO, a
nyugati világ legerősebb katonai paktuma hogyan szervezi gyakorlatait,
milyen feltételezett ellenséggel számol,
milyen erőket kíván alkalmazni az általuk választott irányban.
A könyv ismerteti a NATO lényegét és rendeltetését, szerepét a fegyverkezési hajszában, közli, hogy az
adott országok mennyit fordítanak
fegyverkezésre, a haderő fejlesztésére.
A NATO magát védelmi szervezetnek nevezi, tervei viszont ennek ellenkezőjére utalnak. A NATO-csapatok
végrehajtott gyakorlatai, azok feltételezései egyértelműen a szocialista országok ellen irányulnak, időnként hatalmas méreteket öltve, több tízezer
katona és nagy mennyiségű haditech ·
nikai eszköz mozgósításával. Ez pedig
minden békedemagógia ellenére mérgezi a nemzetközi légkört, gátolja a
bizalom erősödését, a politikai, katonai enyhülést.
A nem szakemberek számára is érthető leírások, elemzések, képek és térképek segítségével minden fiatal és
idősebb érdeklődő olvasó tájékoztatást
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