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I. Általános doktrinális kérdések
1. Össznépi szocialista állam katonai
erejének lényege és struktúrája.

Gajvoronszkij vezds. et. ismerteti a
katonai erő lényegének gazdasági, szociális-politikai, szellemi alapjait, valamint kifejti a struktúra gazdasági, szociális, erkölcsi-politikai és katonai potenciáljának kérdéseit.
Vojennaja Miszl, 1981. 10. sz. 69-80.
oldal.
2. Koalíciós seregtestek hadműveleti
és megvívásának néhány problémája.
előkészítésének

Kulikov marsall et. rövid történeti
áttekintés után foglalkozik a koalíciós
állományú csoportosítás hadművelete
inek egyes kérdéseivel. Cikkében többek között kitér az együttmúködés
megszervezésére, a hadtápbiztosításra,
a hadszíntér előkészítésére, a kiképzésre, a nyelvtanulásra és a politikai
munkára.
Vojennaja Miszl, 1981. 11. sz. 20-34.
oldal

II. Vezetés és gépesítés
1. Információs folyamatok és azok
tökéletesítésének útjai a törzsmunkában.

•

Törzsek munkájában a hadművelet
harc előkészítése és megvívása érdekébén végzett információs folyamatok lé-

nyegét az áradatok összegyűjtésével,
feldolgozásával, tárolásával, megjelenítésével és továbbításával kapcsolatos
feladatok összessége jelenti.
Tökéletesítésének útjai: a vezetés
szervezésének és információs rendszerének összhangja, hatékonyabb híradás
és gépi adatfeldolgozás módszereinek
és az okmányok rendszerének javítása
és a tisztek kiképzése.
Vojennaja Misz/, 1981. 11. sz. 46-53.
oldal
2. Hadtáptiszt tudományos munkája.
A hadtudományi munka célja a hadügy, beleértve a hadtáp biztosítás elméletének és gyakorlatának fejlesztését. A
hadtudományos munka elvégzésének
rendje: téma kiválasztása, elméleti alapok meghatározása, a hadtudományi-,
hadtápelmélet történetének és jelenlegi
állapotának tanulmányozása, a téma
kidolgozásának előkészítése, adatok
összegyűjtése és tanulmányozása, hipotézis kidolgozása stb.
Tii i Sznabzsenyije, 1981. 8. sz.
29-33. oldal

Ill. Gazdálkodás, szállítás, egészségügyi biztosítás békében.
1. USA hadászati üzemanyag készletek.
1975-ben jóváhagyott energetikai
törvény szerint USA-ban üzemanyagból 36 millió tonna hadászati készletet
kell tartalékolni. A készlet rendeltetése
esetleges behozatali nehézségek esetén
10 hónapos importmennyiség fedezése.
A készletet 5 elhagyott sóbányában
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helyezik el. A bányák befogadóképessége: 10,2; 8,2; 6,9; 4,9; és 30 millió
tonna. A sóbányák ·átalakítását rakt:í.rrá,
a Zarubezsnoje Vojennoje Obozrenyijc
1978/2. száma ismerteti.

Zarubezsnoje Vojennoje Obozrényije,
1981. 11. sz. 25-26. oldal
2. Egészségügyi szolgálat eredményei és perspektívája.

Komarov vezds. et. értékeli az egészségügyi szolgálat elért eredményeit és
megszabja az egészségügyi bizto5ítás
főbb feladatait.
Tit i Sznabzsenyije, 1981. 8. sz.
46-50. oldal
3. Nyugatnémet hadtest hadtáp mozgó gépiadatfeldolgozó központja.
A rendszer kifejlesztését 1977-ben
kezdték meg. jelenleg 1. és 3. hadtestnél működik. A szerző nemcsak a mű
ködés rendjét ismerteti, hanem a számítóközpont technikai jellemzőit is.

Tmppenraxis, 1981. 12. sz. 997-1003.
oldal
IV. Harc-hadművelet hadtápbiztosítás, kiképzés, oktatás.
1. Üzemanyag-raktár szakharcászati
gyakorlat.
A szerző részletesen ismerteti a gyakorlat levezetésének tervét.
Tii i Sznabzsenyije, 1981. 12. sz.
24-27. oldal
2. 25 éves a nyugatnémet szárazföldi
csapatok hadtápja.
A hadtáp megszervezésénél a Wehrmacht és az amerikai hadsereg hadtlápját vették figyelembe. A cikk ismerteti
a hadtest, a hadosztály és a dandár
hadtáp szervezését különböző idősza
kokban.

Truppenpraxis, 1981. 10. sz. 780-786.
oldal
3. Egészségügyi zászlóalj gyakorlatának előkészítése és végrehajtása.
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A szerző mozzanatonként ismerteti a
felkészülés sorrendjét és munka megszervezését a sebesültáramlás időszaká·
ban.

Vojenno-Medicinszkij Zsurnal, 1981.
6. sz. 20-22. oldal
V. Katonai rendszer
1. Forgalomirányító (kommendáns)
zászlóalj.
A forgalomszabályozás jelentős eleme
a harc minden oldalú biztosítiásáoak.
A szerző ismerteti a zászlóalj megszervezését, feladatát és tevékenységének
rendjét.
Rivista Militare, 1981. 2. sz. 72·-77.
oldal
2. Svájci haderő anyagi szolgálata.
A szerző a következő kérdésekkel
foglalkozik: a szolgálat jelentősége, feladata, tagozódása, ellátó századok feladatai és a szolgálat működése.
Allgemeine Sshweizenische Militiir~eitschrift, 1981. 9. sz. 551-556. oldal

VI. Technika
1. Egészségügyi kiürítő gépkocsi.
Az amerikai hadsereg megvizsgáltatta a nyugatnémet M-113 típusú páncélozott sebesültszállító gépkocsit, amely
jobbnak minősült az amerikai hadseregben rendszeresítettnél. A szerzett
tapasztalatok alapj,án új, korszerűbb
sebesültszállító gépkocsit rendszeresítenek. A cikk ismerteti a gépkocsi harcászat-technikai adatait.
Infantry, 1981. 1. sz. 5-6. oldal

KÖNYVSZEMLE
ÚJKONYVEK
Árkus István: Washington és a Karib
térség
Mit tesz az Egyesült Allamok, hogy
megakadályozza a számára kedvezőtlen

