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II. Vezetés és gépesítés

FOLYÚIRATOKBÚL
I. Általános doktrinális kérdések
1. Tudományos előrelátás, prognóziskészítés a hadügyben: a lényeg, objektív
alapok és módszerek.

A szerzők röviden ismertetik az elő
relátás, a prognózis és a prognóziskészítés fogalmát, majd részletesebben fogla1koznalk a prognóziskészítés területeivel, s végül közérthetően ismertetik a
prognóziskészítés módszereit.
Vojennaja Miszl. 1979. 2. sz. 55-65.
old.

2. Hadigazdasági elmélet gyakorlati
továbbfejlesztéséért.

érdekből történő

•

Valamely tudomány tárgyának és
helyzetének pontos megállapítása nemcsak elméleti jelentőségű. Ebben a legtobbször az a gyakorlati igény fejeződik
ki, hogy a napi életben felmerült problémák megoldására vonatkozó elveket,
elképzelésdket gyorsabban, célratörőb
ben ,és rendszeresebben alakítsák ki. Az
NDK-ban eszmecsere folyik a hadigazdaság problémáiról, a társadalomtudományok közé való besorolásáról és a
hadtudományhoz fűződő kapcsolatáról.
A cikk az ezzel összefüggésben felvető
dött nézetek összefoglalása az alábbi témakörök szerint: a háború, a hadsereg
és a gazdaság kölcsönös viszonya, a gazdaságnak a háborúra és a hadseregre
gyakorolt megoövekedett jelentősége
napjainkban.
Militiirwesen, 1978. 10. sz. 46-49 old.

I. A raktározás fejlesztésének főbb
irányai a Csehszlovák Néphadseregben.

A Csehszlovák Néphadsereg hadtápJan Lux altbgy. elvtárs a raktárak építésének, berendezésének és a
rakodá'iii munk3k gépesítésének kérdésével foglalkozik.
Til i Sznabzsenyije, 1979. 2. sz. 53-55
old.
főnöke

2. Az anyagi biztosítás új számítógépeinek alkalmazására való felkészülés

Az anyagi források. gazdaságos kihasználása szükségessé teszi az anyagi
biztosítás eredmény~ségének következetes növielését. Ehhez az anyagi biztosít,!, teljes folyamatának további tudományos áttekintése, szervezésének egységesítése és számítástechnikai alkalmazása szükséges. A cikk ezekkel a
problémákkal foglalkozik.
Mititiirwesen, 1978. 10. sz. 73-76.
old.
III. Párt-politikai munka, nevelés
Szocialista erkölcsi kapcsolatok befolyása a harcképességre és ·a harckészültségre.

Az elméleti dikk a szocialista erkölcsi
kapcsolatoknak a harcképességre és a
harckészültségre
gyakorolt
hatását
elemzi. Az erkölcsi kapcsolatok definiálása, a harcképesség és a harckészültség fontos tényezőjeként való jellemzése. A cikk foglafkozik a parancsnokok
felelősségével is ezen a területen.
Militiirwesen, 1978. 10. sz. 29-34.
old.
137

IV. Gazdálkodás, szállítás, egészségügyi és pénzügyi ellátás
A fegyveres erők ellátási rendszerének célja és funkciói.
A népgazdaság és a katonai gazdálkodási rendszer összefüggése és kölcsönhatása, a népgazdaság termelési
helyzete és a fegyveres erők anyagi
szükségletei. A katonai ellátórendszer
célja, felépítése, alapvető funkciói a
gazdálkodási r,endszerben alkalmazott
szabályozók és azok hatása a gazdaságosságra a termelés és felhasználás
aránybaállítása. A 'készletképzés lehető
ségei a katonai ellátási rendszerében.
Mysl Wojskowa, 1978. 6. sz. 92-97.
old.
V. A harc, hadmüvelet hadtápbiztosítá-

sa, kiképzés oktatás
1. Amikor a harckocsiezred a fő
elszakadva harcol.

erőktől

A harkocsiezred harcászati sajátosságainrnk rövid bemutatása után a -szerző
gyakorlati tapasztalatok alapján ismerteti az ezred hadtápbiztosítás célszerű
módszereit.
Til i Sznabzsenyije, 1979. 1. sz.
23-26. o1d.
2. Hadtáptanfolyam a Bundeswehr
akadémián.
Az akadémia hadtáptörzs tiszti beosztásra képez iki tiszteket 480 órában.
A következő tantárgyakat oktatják: általános védelem. általános vezetés,
hadtápvezetés és szervezés, gazdálkodás, szállítás és közlekedés, hadigazdaság, fegyverzet, riasztástervezés és mozgósítás, jog, katonai közigazgatás.

Truppenpraxis, 1979. 1. sz. 3-7. old.

3. Harctéri hadtáp támogatás.
USA szabályzat sz..erint a siker egyik
feltétele a jól szervezett technikai biz-
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tosítás. A szerző szervezési táblázatokon keresztül ismerteti a különböző
hadosztályok hadtápszerveinek javítóképességeit.
Armi, 1978. 2. sz. 20-24. old.
4. Amerikai hadosztály támogató
(hadtáp) parancsnokság egy váratlan
háborúban.
Bevezetőben leszögezi, hogy a jövő
háborújában a támogató parancsnokság
tevékenységét a békében meglevő készletekkel kezdi meg. A dkk ismerteti a
jelenlegi helyzetet, a dandárok hadtápbiztosításának problémáit. Éritékeli a
hadtápalegységdk tervezési rendjét és
ismerteti a Reforger fedőnevű gyakorlaton kipróbált új szervezést.
Military Review, 1978. 6. sz. 41-53.
old.
VI. Technika

1. Mozgó és szállítható berendezések
a kapitalista hadseregek egészségügyi
alegységeinek elhelyezésére.

Számos külföldi cikk úgy véli, hogy
az egészségügyi alegységek elhelyezése
hagyományos sátrakban már elavult,
ezért új módszereiket keresnek e prob~
léma megoldására. E téren mutatkozó
tendenciát foglalja össze röviden a
szerző.

Til i Sznabzsenyije, 1979. 1. sz.
73--75. old.
2. Angol melegítő mellény a személyi állomány részére.

Az elektromos mellény -40°-os hidegben is biztosítja a munkát. A mellény súlya 566 gramm, egy felöltéssel
2,5 óráig működrk, a felöltés ideje 6-8
óra.
Zarubezsnoje Vojennoje Obozrényije,
1979. 2. sz. 91-92. old.
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