FOLVOIRATOKBOL
I. ALTALANOS
DOKTRINALIS KÉRDÉSEK
1. Hadigazdasági képzés és nevelés
a tisztek felkészítésének szerves része.

A szerző a következő kérdésekkel
foglalkozik: a hadigazdasági képzés lényege, a gazdasági nevelés tartalma, a
képzés javításának módjai a főiskolá
kon és csapatoknál harcászati és hadműveleti szinten. Végül a cikk ismerteti a hadigazdasági elmélet fejlődésé
nek néhány kérdését.
Vojennaja Miszl, 1984. 1. szám.

2. A hadtáp életképessége,
képessége.

működő

Az életképesség a csapatoknak, technikának, hadtápobjektumnak, vezetési
rendszernek és hadtápbiztosításnak
olyan sajátossága, hogy megtartsák, illetve helyreállítsák harcképességüket,
működőképességüket ellenséges tevékenység körülményei között. E kérdés
a hadtápnál is igen fontossá vált az ellenség korszerű felderítő eszközei hatékonyabb fegyverei és tömeges helikopterei miatt. Az életképességet többek között a rejtés, álcázás, őrzés, idő
beni kivonás stb. biztosítják. A szerző
cikkében ezekkel a kérdésekkel foglalkozik.
Til i Sznabzsenyije, 1984. 2. sz. 1520. oldal.

3. NATO terhek megoszlása - Új
nézet szükséges.
A szerző rendkívül részletesen ismerteti a NATO-tagállamok katonai
költségvetésének megoszlását különböző területeken, bírálja azt, és új megoldást javasol.
Military Review, 1983. 11. sz. 12- 20.
oldal.

4. Emeljük a katonaorvosi tudomány hatékonyságát.
Szerkesztőségi cikkben megismerhetjük a Szovjet Egészségügyi Szolgálat
tudományos területén elért eredményeket és a vele szemben támasztott követelményeket.

Vojenno-Medicinszkij Zsurnal, 1984.
3. s:;:. 19-23. oldal.

II. VEZETÉS ÉS GÉPES1TÉS
1. Törekedjünk egymás helyettesíthető ségé re.

A korszerű harc megköveteli a hadtáptechnika mély ismeretét, tökéletes
alkalmazását és nemcsak a saját beosztásnal járó feladatok, hanem az egyik
közeli feladatnak is a pontos teljesítését bármely körülmények között. A
szerző ezen feladat megoldását ismerteti a repü l őhadtápná l alegység szinten.
Til i Sznabzsenyije, 1984. 5. sz. 3538. oldal.
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2. A vezetési okmányok egységesítéséről.

Utóbbi időben a vezetési okmányok
száma jelentősen megnőtt. Ez szükségessé tette azok tökéletesítését, amely a
fölöslegek megszüntetésével, a meglevők egyszerűsítésével és egységesítésével érhető el. A szerző a szállító egységek okmányai egységesítésének lényeges
kérdéseit ismerteti.

III. GAZDALKODAS,
SZALUTAS, EGESZSEGUGYI
BIZTOS(TAs BEKEBEN
1. Óvjuk a hadsereg anyagi eszközeit.

Gornij vezds. e lvtárs, a Szovjet Hadsereg főügyésze ismerteti a hadseregnek
okozott károk jogi vonatkozásait.
Tit i S;::nab::_senyije, 1984. 7. s::;. 1822. oldal.

Til i S::.nabzsenyije, 1984. 6. sz. 2425. oldal.

3. Fordítsunk figyelmet az egészségügyi d olgozókra.
Komarov vezds. elvtárs cikkének elrészében ismerteti a fiatal egészségügyi dolgozók számát, összetételét,
majd később azokról való gondoskodás
konkrét feladatait.
ső

Til i Sznabzsenyije, 1984. 6. sz. 3944. oldal.

4. Hadtáp az ellenség nagypontosságú fegyvereinek viszonyai között.
Golusko vezds. elvtárs cikkében ismerteti az ellenség azon fegyvereit,
amelyek a hadtápra különösen veszélyesek, majd megszabja ezek kivédésének feladatait.
Til i Sznabzsenyije, 1984. 7. s;::. 1316. oldal.

5. Kórházparancsnokok elhatározásának kidolgozása, a kórház munkájának megszervezése.
A kórházparancsnok elhatározásának
meghozatala jelentősen különbözik a
csapatokétól. A szerző cikkében foglalkozik az elhatározás meghozatalának
módjáva l és tartalmával. A cikk vitaindító cikk.
VMZS, 1984. 3. sz. 29-31. oldal.
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IV. HARC-HADMŰVELET
HADTAPBIZTOS(TASA,
KIKEPZES,OKTATAS
1. Kiképzési sarok a hadtápnál.

Tapasztalat azt bizonyítja, hogy a
hadtáp szaktiszthelyettesek ismereteinek fejlődése jelentősen felgyorsult ott,
ahol kiképzési sarkot rendeztek be. A
szerző ezt számos példán keresztül bizonyítja, és ismerteti a különböző kiképzési sarkok konkrét berendezését.
Tit i S::.ab::.senyije, 1984. 6. sz. 1114. oldal.

2. A személyi állomány egészségügyi
mentesítése.
A ruházati szolgálat egyik fontos feladata békében a személyi á llomány
tisztá lkodásának, háborúban
pedig
egészségügyi mentesítésének biztosítása.
Az utóbbihoz a személyi á llomány fürdetése, és ruházatának mentesítése, fertőtlenítése tartozik. A szerző e feladat
megoldását ismerteti gl. ezrednél tábori
körülmények között.
Tit i Sznab::.senyije, 1984. 6. sz. 2124. oldal.

3. Amikor az ezred támad.
A cikkbe n a szerző a következő kérdésekkel fogla lkozik: előkészítési idő
szak, a hadtápbiztosítás megtervezése,
a hadtápalegységek telepítése és áttele-
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pítése, anyagi eszközök utánszállítása,
hadtáptechnika javítása és sebesültek
kiürítése és ellátása.
Tit i Sznabzsenyije, 1984. 7. sz. 2326. oldal.
4. Csapatok hadtápbiztosítása
hegyes terepen.

erdős

Mityev altbgy. elvtárs cikkében elő
ször ismerteti az erdős-hegyes terepen
vívott harcok sajátosságait, amelyek
befolyásolják és megnehezítik a csapatok hadtápbiztosítását. A szerző kérdésekre tér ki: szállítás, készletképzés, telepítés, fogyasztás stb.
Til i Sznab::.senyije, 1984. 7. sz. 4347. oldal.

.

5. A svájci hadsereg hadtápja.

A szerző hadműveleti és harcászati
szinten ismerteti a svájci hadsereg hadtápjának szervezését és hadtápbiztosításának elveit.
ŐMZ, 1984. 1. s:;:. 33-43. oldal.

6. Életbenmaradáshoz tudni kell,
hogy mit csináljunk, amíg az egészségügyiek megérkeznek.
A szerző értékeli az 1973-as arabizraeli háború egészségügyi tapasztalatait, és abból levonja a következtetéseit
az amerikai hadsereg egészségügyi szolgálatára vonatkozólag.
Military Review, 1984. 1. s:;:. 29-33.
oldal.
7. Amerikai hadosztály hadtápbiztosítása korszerű harcban.
A cikkben először összehasonlítják a
hagyományos és korszerű harcot, majd
a hadosztály különböző támadási feladataival összhangban ismertetik annak
hadtáp biztosítását.
Military Review, 1984. 2. sz. 2-16.
oldal.

V.KATONAIRENDSZER
1. Amerikai gépesített hadosztály támogató parancsnokságának (hadtáp)
szervezése.
- törzsszázad, - adjutáris század, ABV század, - táb. csendőrszázad, pü. század, - számítóközpont, - eü. z.
(tö. és ált. eü. szd., dd. tám. eü. szd.),
- elló. és száll. z. (elló. és bizt. szd.,
száll. szd.) , - jav. z. (tö. és k. fe. jav.
szd., kn. fe. jav. szd., dd.-t támogató
jav. szd., rg. jav. szd., rak. jav. szd.).
Zarubezsnoje Vojennoje Obozrényije, 1983. 12. sz. 45. o.

2. Nyugatnémetrepülőhadtáp iskolája.
A cikkben megismerhetjük az iskola
szervezését, tanfolyamait és feladatát.
Truppenpraxis, 1983. 12. sz. 913914. oldal.
3. Nyugatnémet repülőszer- és bombaraktár.
A szerző ismerteti a raktár feladatát,
szervezését, valamint a repülőcsapatok
ellátását lőszerrel békében, feszültségi
időszakban és háborúban.
Truppenpraxis, 1984. 4. sz. 279-282.
oldal.

VI. TECHNIKA
1. Új a katonai lábbeliknél.
A lábbelikkel szemben támasztott
követelmények, viselése körülményeinek megszabása után foglalkozik a tudomány eredményeivel a bőrkikészítés
területén, a csapatkísérletek tapasztalataival páncélos, légideszant csapatoknál
és különböző időjárási viszonyok között.
Til i Sznabzsenyije, 1984. 2. sz. 4648. oldal.

2. Tábori ruházat.
Az osztrák folyóirat ismerteti a VSZ
és a NATO hadseregek katonáinak
tábori öltözetét színes képekben.
Truppendienst, 1984. 4. sz. 417.-422.
oldal.
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