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I. Altalános doktrinális
kérdések
1. A vezetési tevékenység tudomá-

nyos megszervezésének

elveiről.

Szolovjev vőrgy. elvtárs cikkében
foglalkozik a vezetés tudományos megszervezésének fogalmával és elveivel.
Az elveknél a következőket említi meg:
a vezetési s.:ruktúra összhangja a csapatok lehetőségével és feladataival;
funkciók pontosítása és elosztása; a
tevékenység folyamatos
értékelése;

automatizálás foka és a kiképzés színvonala.
Vojennaja Miszl, 1982. 3. s;;. 4653. oldal.

.)..

2.Szöi:etséges hadseregek együttmű
ködésének néhány kérdése hadműve
letekben.
Gribkov hds. tbk. elvtárs cikkében a
következő
kérdésekkel foglalkozik:
szövetséges hadseregek hatékonyságának biztosítása; haderőnemek tevékenységének összehangolása; csapatcsoportosítások tevékenységének összehangolása; állandó és szilárd együttműködés fenntartása; hadtápszervek
közötti együttműködés, valamint nyelvi akadályok.
Voennaja Mis::_/, 1982. 5. sz. 22-33.
oldal.

3.Figyelmeztetési idő.
A szerző amerikai nézetek szerint

elméletileg fejtegeti a háború kitörése
előtt felkészülésre rendelkezésre álló
lehetséges időtartamot.
Military Review, 1982. 1. sz. 14-18.
oldal.

II. Vezetés és gépesítés
l. A vezetés táiékoztatásának rend-

szere.
„A harci erő fokozásának legerősebb
eszköze a hatékony vezetési információs rendszer" - írja a szerző. A szerző
cikkének első részében az információs
rendszer problémáival, majd felosztásával és folyamataival foglalkozik.
őMZ, 1982. 2. sz. 97-102. oldal.

2. ú; utasitás a vezetésre és hadmiíveleti alkalma::,ásra.
A nyugatnémet hadseregben ismételten szabályozták a territoriális (hátor-

szági) csapatok és a NATO-nak alárendelt

elvonuló csapatok közötti
a feladatok elosztását.

együttműködést,

A cikk többek között foglalkozik a
hadtápbiztosítással is.
Truppenp,·axis, 1982. 5. sz. 337345. oldal.

3. Tudom,ínyos konferencia az anyagszállítási rendszerek ésszerúsítéséról.
A
Csehszlovák
Néphadseregben
1981-ben tudományos konferenciát tartottak a szállítások megszervezéséről.
A cikk általánosan ismerteti a konferencia anyagát. A konferecia teljes
anyagáról önálló kiadvány készült.
Ty/ a Za.'obovani, 1981. 12. sz. 3639. oldal.
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III. Gazdálkodás, szállítás,
egészségügyi biztosítás
békében
1. Egészfégügyi és munkavédelmi
követelmények újbóli szabályzása a Német Nemzeii Néphadseregben.

A Német Nemzeti Néphadseregben
a 80-as évek követelményeinek megfelelően szabályozták az egészségügyi
és munkavédelmi követelményeket. A
cikkben kitérnek a parancsnokok felelősségére, a kiképzésre, a szervezésre,
valamint a technikai biztosítás és a
munkavédelem kapcsolatára.
Militiirtechnik, 1982. 3. sz. 135-136.
oldal.
2.A szállítások hatékonyságáért és
gazdaságosságáért.
A Német Nemzeti Néphadsereg közlekedési szolgálatának főnöke a címmel kapcsolatos kérdésekre adott választ a Militartechnik folyóirat szerkesztőségének.

Militiirtecbnik, 1982. 4. s~. 169-171.
oldal.
3. NATO rohamdandár német kontingensének hadtápbiztosítása.

A dandár hadtápbiztosításának általános jellemzése után a szerző ismerteti a német kontingens hadtápbiztosításának megszervezését.
Truppenpraxis, 1982. 7.
oldal.

sz.

500-502.

4. Szállítás és rakodás egy központi
raktárban.

A szerző egy nyugatnémet központi
technikai raktárban a szállítások és rakodások végrehajtásával foglalkozik.
Ismerteti a különböző technikai eszközök használatát és rakodások megszervezését.
Truppenpraxis, 1982. 7. sz. 505-510.
oldal.
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5. Anyagmozgatás.
Az elmúlt évben szállítási gyakorlatot tartottak a Csehszlovák Néphadseregben. A gyakorlaton tanulmányozták
a szállítás egész folyamatát a központi
raktártól a lövcgekig. A szerző e gyakorlat tapasztalatait adja közre.
Tyl a Zasobovani, 1981. 12. sz. 712. oldal.

-

IV. Harc-hadművelet
hadtáp biztosítása,
kiképzés,oktatás
1. Felkészülés gyakorlatra.

A cikk egység szinten, több gyakorlat tapasztalatait figyelembevéve ismerteti a gyakorlatra való felkészülés
legcélszerűbb módszerét.
Tii i Sznabzsenyiie, 1982. 5. sz. 2931. oldal.

2. Harckocsi zászlóalj vasúti szállítása.
A szerző kiképzési célból végrehajtott vasúti szállítással foglalkozik. A
szerző szemléltetően és részletesen foglalkozik a gyakorlat tervével.
Tii i Sznabzsenyiie, 1982. 6. sz. 2528. oldal.

-

3. Nyugatnémet ellátószázad áttelepítése közúton.

A század összekötő kapocs a tábori
hadsereg és a territoriális csapatok
(hadműveleti hadtáp) között. Mintegy
25 OOO cikket 10 OOO m 2 tárolótéren tárol. Attelepítéséhez 100 tehergépkocsi
szükséges.
Truppenpraxis, 1982. 6. sz. 428-434.
oldal.
4. Egyes harcos kiképzés nehézségei
az ellátó és törzs századnál.

A különböző kiképzésre fordított
óraszámok ismertetése után a szerző

..,..

.

foglalkozik a nehézségekkel, majd javaslatot tesz azok megoldására.
Truppenpraxis, 1982. 8. sz. 568-573.
oldal.
5. Hagyományos fegyverekkel vivott
harc hadtápbiztosítása.
Gondolatébresztő cikk a gl. e. hadtápbiztosításának megszervezéséről hagyományos fegyverekkel vívott harc
körülményei között.
Tyl a Zasobovani, 1982. 2. sz. 3-6.
oldal.
6. Hadtáp gyakorlópályák.

A hadtáp gyakorlópályákkal szemberr megszabott követelmények után a
cikk részletesen ismerteti a gyakorlópálya elemeit.
Tyl a Zasobovani, 1982. 2. s~. 1820. oldal.

V. Katonai rendszer
1. Francia ellátó dandár szervezése.
A cikk részletesen ismerteti az ellátó
dandár szervezését és feladatait.
Zarubezsnoje Vojennoje Obozrenyiie, 1982. 6. sz. 20-22. oldal.

2. Nyugatnémet légierő egészségügyi
szolgálata.
A mintegy 3000 fős egészségügyi
szolgálat több alszolgálatrn és osztályra oszlik. A cikk ismerteti ezek feladatait.
Truppenpraxis, 1982. 3. sz. 212214. oldal.

VI. Technika
1. Korszerűsödik az üzemanyag szolgálat technikai ellátottsága.
A szerző, Nikitin vezds. elvtárs ismerteti a szovjet üzemanyag szolgálatnál az utóbbi időben rendszeresített
üzemanyag technikát.
Tii i Sznabzsenyije, 1982. 7. sz. 6165. oldal.

2.Rossz fdldúton.
Az autóutak építése, helyreállítása
rendkívül munkaigényes. Ezt a munkát
a szintetikus anyagok erősen megkönynyítik. A cikk a technikai kivitelezCst
ismerteti.
Tii i Sznabzsenyiie, 1982. 7. sz. 6870. oldal.
3. Egészségügyi technika ;avítása a
Nagy Hom:édő Háborúban.
A cikk ismerteti az egészségügyi
technika javításának rendjét a háború
kezdetétől a háború végéig.
VMZS, 1982. 5. sz. 73-75. oldal.

4. NATO szárazföldi csapatoknál
rendszeresített üzemanyag-technikai es,::,k.özök.
A szerző ismerteti a szivattyúk, tartályok, szállítótöltő gépkocsik és cső
veztékek harcászat-technikai adatait.
Ty/ a Zasobovani, 1982. 2. sz. 3740. oldal.

KÖNYVSZEMLE
ÚJ KÖNYVEK
Pécsi Anna: Magyarok a franciaors::,ági
forradalmi munkásmozgalomban
1920-1945
Jól ismerjük és nagyon szeretjük a
magyar írók, költők, művészek Párizsképét. Pécsi Anna könyve nem kis feladatra vállalkozik, amikor kísérletet
tesz, hogy feltárja az emigránssors nagy
dilemáit, az egzisztenciálisan is szükségszerű asszimilációs törekvéseket és
az idegenségből fakadó védekezési reakciót, a bcfeléfordulást. A könyv gerincét a magyar kommunista párt- és
szakszervezeti csoportosulások története alkotja, a korabeli sajtó (a Párizsi
Munkás és utódai) és egyéb fellelhető
dokumentumok alapján. Különösen érdemes az olvasó figyelmére azoknak a
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