FOLYOffiATOKBÚL
I. Altalános doktrinális
kérdések
1. S:iovjet Fegyveres Erők Hadtápjának keletke:iése és fejlődése
Golusko vezds. elvtárs ismerteti a
hadtáp kialakulását a XV-XVII., században, majd foglalkozik a hadtáp fejlődésével az első világháborúban, a
polgárháborúban, a második világháborúban és a háború utáni időszakban.
Tit i S:inabzsenyije, 1982. 10. sz. 1113. oldal.
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2. Hadtápbiztosítás a korszerű feladatok szintjén
Kurkotkin hds.tbk. elvtárs cikkének
első részében vázolja a kiképzésben elért eredményeket, majd konkrétan ismerteti a hadtáp feladtait az új kiképzési évben .
Tit i Sznabzsenyije, 1982. lL sz, 38. oldal.

II. Vezetés és gépesítés
Csapatgazdálkodás a magas harckészültség anyagi alapja
A szerző meghatározza a csapatgazdálkodás fogalmát és azzal szemben
támasztott követelményeket, majd jellemzi a csapatgazdálkodás hatását a ka-

tonai-politikai kiképzésre. A cikk második részében néhány példán keresztül
megemlíti a még előforduló hiányosságokat és vázolja a különböző versenymozgalmak jelentőségét.
Til i S:inabzsenyije, 1982, 8. sz. 4-8.
oldal.

III. Gazdálkodás, szállítás,
egészségügyi biztosítás békében

•

Fürdetés-mosatás megszervezése a
csapatoknál
Petrov altbgy. elvtárs cikkében a következő kérdéseket fejti ki:

Az elmúlt években hogyan fejlő
dött a fürdetés-mosatás? Holt történhet
a fürdetés-mosatás? Fürdetés sajátossága tábori körülmények között. Ki és
hogyan szervezi meg a fürdetés-mosatást a csapatoknál? stb.
Til i Sznabzsenyije, 1982. 11. sz. 5052. oldal.

IV. Harc-hadművelet
hadtápbiztosítása, kiképzés,
oktatás
1. Csapatok hadtápbiztosítása átcsoportosításkor
A cikk magasabbegységek és seregtestek átcsoportosításának hadtápbiztosításával foglalkozik. A biztosítás módja elsősorban a készletek mennyiségétől, utaktól, és a szállítóeszközöktől
függ. A szerző rövid történeti áttekintés
után ismerteti a korszerű viszonyok követelményeit. Különösen kiemeli a hadszíntér berendezésének jelentőségét. Ismerteti a NATO ezzel kapcsolatos tevékenységét is.
Vojennaja Mis:r.l, 1982, 8. sz. 66-71.
oldal.
2. Katonai gépkocsiutak őrzése-vé
delme
A cikk ismerteti a katonai gépkocsiutak őrzésének és védelmének tartalmát, majd matematikai módszerek segítségével foglalkozik a megoldás módjával.
Tii i 5'1?labzsenije, 1982, 8. sz, 5860, oldal,
3, Milyen legyen a hadtáp-gyakorlótér
A szerző ismerteti a gyakorlótér méreteit és berendezését szolgálati áganként részletezve.
Til i Sznabzsenyije, 1982, 10. sz. 2932. oldal,
4. Hadtáp kiképzési kabinet a csapatoknál
A szerző vázlaton, valamint szöveg-
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ben ismerteti a kabinet célszerű berendezését.
Tit i Sznabzsenyiie, 1982. 11. sz. 1721. oldal.

V. Katonai rendszer
1. Amerikai üzemanyag-szállító Z(iszlóali
A zászlóalj törzsszázadból, 2-3 üza.
ellátó, és 2-3 szállító századból áll. A
zászlóalj rendeltetése üzemanyag kiszállítása a hadosztályokhoz a hadtest-raktárakból. A szerző részletesen ismerteti
az alegységek állományát és azok teljesítőképességét különböző viszonyok
esetén.
V MZS, 1982. 8. sz. 30-33. oldal.

2. USA szállító szolgálatának szer·
vezése
A szerző három haderőnem szállító
szolgálatának szervezését és feladatait
ismerteti.
Tii i Sznabzsenyiie, 1982. 8. sz. 7275. oldal.

KÖNYVSZEMLE
ÚJKÖNYVEK
Honnan fenyegetik a békét?
Nemrégiben jelent meg magyar nyelven az eredetileg a Szovjet Katonai Kiadó, a Vojonizdat által 1982. januárjában kiadott kis füzet magyar fordítása. Az igen bőségesen illusztrált anyag
a katonai erőviszonyokkal, a fegyverkezési verseny, valamint a világpolitika
időszerű kérdéseivel foglalkozik.
A füzet számos vonatkozásban válasz
az amerikai nemzetvédelmi minisztériumnak, a Pentagonnak az elmúlt évben „A szovjet katonai erő" címmel
megjelent kiadványára, mely a Szovjetunió fegyveres erői létszám és fegyver-
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zet állományát egyoldalúan, a tények
elferdítésével mutatta be.
Zrínyi Katonai Kiadó - Kossúth Ki-

adó, 1982.

Szemelvények a Szovjet
Katonai Enciklopédiából
A könyvsorozat a hadtudománnyal,
a haditechnikával, a katonapolitikával
foglalkozó kutatók, tisztek, újságírók
számára készült. Korszerű, marxista
elemzést ad a hadászat, a harcászat, a
katonapolitika, a hadigazdaság, a katonai kiképzés és a haditechnika legfontosabb, legaktuálisabb kérdéseiről.
A Szovjet Katonai Kiadó nagy vállalkozása eredményesen zárult, 1980ban megjelent a Szovjet Katonai Enciklopédia VIII. kötete. Ebből a rendkívül gazdag anyagból közöl válogatást
e könyvsorozat.
Zrínyi Katonai Kiadó, 1982.

Nyers

Rezső:

A szocialista integrációról
Napjaink gazdasági problémái kölcsönöznek időszerűséget e cikkgyűjte
ménynek. A vélemények és viták soro·
zat új kötete, amelyben az együttgondolkodásra és az együttcselekvésre irányuló készség nyilvánul meg, sok érdekes, a csak a napisajtóból tájékozódó olvasó számára újdonságszámba
menő összefüggésre világít rá. Nyers
Rezső: ,,Hagyomány és újítás tendenciája a KGST-együttműködésben" című bevezető tanulmánya adja meg a
válogatás alaphangját. A magyar,
szovjet, csehszlovák szerzők korábban
szakfolyóiratokban publikált cikkei kiegészítik, részletezik a felvetett problémákat.
,,N emzetgazdaságaink két nagy kérdéskomplexummal néznek farkasszemet: az intenzív gazdasági fejlődés új
és nagy követelményeivel, valamint világgazdasági helyzetük változásának

